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Spomienková slávnosť sa uskutočnila 22.5.2011 

v spolupráci obce Abrahám, MO Matice 
slovenskej, Základnej školy Michala Tareka 

a farského úradu. Pri príprave slávnosti treba 
oceniť ústretovosť a aktivitu p. Bohumila 
Čambála, dôstojného Jozefa Kolpáka správcu 
fary, kostolníčky Heleny Kollárovej a organistu 
Miroslava Belku. S pochopením a aktívnym 
prístupom vyšlo v ústrety aj riaditeľstvo ZŠ M. 
Tareka. 

Spomienková slávnosť bola zahájená svätou 

omšou, ktorá bola obetovaná za Msgr. Dr. 
Michala Tareka. Jeho zásluhy o duchovný, 

spoločenský, kultúrny rozvoj a materiálny rozvoj 
obce počas svätej omše zvýraznil a pripomenul 
aj  dôstojný pán Jozef Kolpák. Slávnostnú 
atmosféru pri svätej omši dotvárali obetné dary 
z plodov zeme prinášaných žiakmi ZŠ M. 
Tareka a v neposlednej miere aj zmiešaný 
cirkevný zbor z Cífera, ktorý odspieval celú 
svätú omšu na čele s dirigentom a cíferským 

organistom MUDr. Viliamom Hafnerom.  

Treba oceniť aj početnú účasť veriacich na 

krátkej pobožnosti po svätej omši pri hrobe 
Msgr. Dr. Michala Tareka na Abrahámskom 
cintoríne celebrovanej dôstojným pánom 
Jozefom Kolpákom a sprevádzanej vystúpením 
speváckeho zboru z Cífera. 

Na jeho hrob za občanov obce položili 

kytice kvetov starosta obce, za žiakov 
riaditeľka ZŠ M. Tareka  Mgr. Andrea 

Mericová, za MO Matice slovenskej 
Anna Klementová a za abrahámskych 
farníkov Oľga Križová. Na náklady 
spojené s uskutočnením slávnosti pri-
speli okrem úradu a usporiadateľských 
organizácií aj Mária Kopáčiková 
a Anna Klementová. Kyticu kvetov 
venoval folklórny súbor Jatelinka. 

V odpoludňajšej časti spomienkovej 

slávnosti pokračoval program pri pa-

mätnej tabuli umiestnenej na priečelí 
kultúrneho domu. Po vystúpení folk-
lórneho súboru Jatelinka krátky prího-
vor k občanom predniesol  starosta 
obce, v ktorom zdôraznil zásluhy dr. 
Tareka na vybudovaní nášho kultúrne-
ho domu roku 1934, ako aj pripomenu-
tie si 15. výročia od inštalovania pa-

mätnej tabule roku 1996. Potom spolu 
s predsedom MO MS Bohumilom 
Čambálom k pamätnej tabuli  položili 
veniec. V priestoroch kultúrneho domu 
plne obsadeného občanmi obce staros-
ta zhodnotil život a dielo Msgr. Dr. M. 
Tareka s ťažiskom na jeho prínos 
v duchovnej, spoločenskej, kultúrnej 

a materiálnej oblasti života občanov 

obce Abrahám, ktorého výsledky sú 
viditeľné, prospešné a fungujúce aj 
v tomto období. Pod vedením Oľgy 
Krížovej a v spolupráci s Mariánom 
Hrbánom žiaci ZŠ M. Tareka vystúpili 
s hodnotným dramatickým pásmom, 
v ktorom priblížili účastníkom sláv-
nosti aktívne pôsobenie Msgr. Dr. Mi-

chala Tareka pri riešení problémov 
občanov obce Abrahám v čase jeho 
pôsobenia v našej obci. Za výborné 
prednesenie tohto dramatického pásma 
žiaci oprávnene zožali dlhotrvajúci 
potlesk. 

Do slávnosti vhodne zapadlo aj odu-

ševnené a veľmi pekné vystúpenie čle-
nov folklórneho súboru Jatelinka oce-
nené potleskom prítomných divákov. 

Z tejto slávnosti vytvoril obecný úrad 

audiovizuálny záznam v dobrej kvalite 

a počte podľa požiadaviek. 

Za dôslednú a precíznu  prípravu, 

priebeh spomienkovej slávnosti patrí 
úprimné poďakovanie všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom na jej prí-
prave a organizácii podieľali.                             

Ing. Igor Németh 
starosta obce Abrahám 


