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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
V ABRAHÁME

 V II. ŠTVRŤROKU 2010

Po valnom zhromaždení MO MS
v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo dňa
20. 2. 2010 činnosť Miestneho odboru
Matice slovenskej pokračovala v súlade
s prijatým plánom hlavných úloh na rok
2010 schváleným valným zhromažde-
ním.
Návšteva divadelných
predstavení
Miestny odbor MS pravidelne každý
rok organizuje pre svojich členov ná-
vštevy divadelných predstavení v Di-
vadle Jána Palárika v Trnave. Dňa 19.
marca sa zúčastnilo 19 členov nášho
odboru na divadelnom predstavení hry
Ivana Stodolu „Voľakedy a dnes“ a 15.
apríla na divadelnom predstavení hry
Jána Palárika „Inkognito“. Predstavenie
sa uskutočnilo pri príležitosti prezen-
tácie knihy o Jánovi Palárikovi, ktorú
vydal kolektív autorov zložený z his-
torikov, cirkevných hodnostárov a ďal-
ších osobností pod názvom „Európan
Ján Palárik“. Na predstavení sa zú-
častnilo 20 členov MO MS.
Návšteva družobných MO MS
Dňa 27. marca sa uskutočnilo valné
zhromaždenie družobného MO MS vo
Veľkých Úľanoch, na ktorom sa zú-
častnila štvorčlenná delegácia z nášho
MO MS. Na zhromaždení bola vysoko
hodnotená spolupráca a vzájomná po-
moc medzi oboma miestnymi odbormi
Matice slovenskej.
Miestny odbor Matice slovenskej v Cí-
feri má tradične vo svojej činnosti
organizovanie rôznych výstav, na
ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj naši
členovia. Na výstave veľkonočných
symbolov sa dňa 28. marca zúčastnila
aj  delegácia  z  nášho  MO  MS.  S  obdi-
vom sme konštatovali, koľko výstav-
ných exponátov dokázali sústrediť na
výstave. Je to výsledok spolupráce pre-
važnej časti miestneho obyvateľstva
a hrdosti na zručnosť a úroveň miestnej
kultúry a histórie. Aj my sa môžeme od
nich ešte veľa vecí naučiť a odpozo-
rovať.
V Abraháme sa dňa 17. apríla uskutoč-
nil už IX. ročník „Prehliadky a ochut-
návky jedál starých materí“. Na prí-
prave tohto podujatia sa aktívne zú-

častňuje MO MS, najmä prípravou
vystavovaných jedál.
Kultúrne a spoločenské
podujatia
Dňa 23. apríla sa členovia MO MS zú-
častnili už tradične v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Galante na spomien-
kovom večeri na speváka populárnych
piesní Karola Duchoňa, ktorý sa usku-
točnil pod názvom „Kantiléna 2010“.
Podujatie malo pred preplnenou sálou
vynikajúcu kultúrnu úroveň.
MO MS finančne podporil aj rybárske
preteky žiakov základnej školy, ktoré sa
uskutočnili dňa 1. mája v Abraháme.
Tiež sme umožnili účasť na rybárskych
pretekoch žiakov, ktoré sa konali 2.
júna vo Veľkých Úľanoch. Organizoval
ich tamojší MO MS.
Na pietnom akte kladenia vencov pri
Pomníku padlých v I. a II. svetovej
vojne sa zúčastnilo 32 členov MO MS.
Potešiteľná je skutočnosť, že každým

rokom sa zvyšuje počet zúčastnených
obyvateľov, ktorí pochopili, že pre-
javená úcta padlým spoluobčanom má
svoje trvalé miesto v živote mnohých
ich súčasných potomkov.
Abrahámske dobroty
Dňa 15. mája MO MS zorganizoval III.
ročník prehliadky a ochutnávky múč-
nikov, sladkého a slaného pečiva pod
názvom „Abrahámske dobroty“. Po
precíznej príprave sa prehliadky so
svojimi múčnymi výrobkami predsta-
vili  gazdinky,  členky  MO  MS  z  Abra-
hámu, Cífera, Veľkých Úľan.

Krásnu tortu poslali aj členovia
Čemadoku z Veľkých Úľan. Stoly sa
prehýbali pod rôznymi dobrotami.
Sladkosti vhodne doplnil aj vynikajúci
poľovnícky guláš pripravený majstrom
kuchárom Jozefom Ivančíkom. Za

kvalitu vďačíme aj Poľovníckemu
združeniu Dudváh v Abraháme, ktoré
nám sponzorsky poskytlo do guláša
mäso z diviny.
     O príjemnú atmosféru sa staral spe-

vácky súbor Úľančanka z Pustých
Úľan.

     Účastníci vrátane pozvaných hostí
boli s priebehom podujatia nadmieru
spokojní.
Matičný svetový festival
slovenskej mládeže
Delegácia z MO MS pri príležitosti
Matičného svetového festivalu sloven-
skej mládeže odovzdala dňa 28. mája
štafetovú stuhu v Dome Matice sloven-
skej v Galante, odkiaľ bola štafeta odo-
vzdaná v Nitre pri zahájení Festivalu
organizačnému výboru.

Bohumil Čambál
predseda MO MS v Abraháme
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