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ZO ŽIVOTA MIETSNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ 

V ABRAHÁME V I. POLROKU 2011 

 

Výročné zhromaždenia MO MS 

Výročné zhromaţdenie MO MS 

v Abraháme sa uskutočnilo 12.3.2011 
za účasti delegácie z MO MS Cífer 

a MO MS Veľké Úľany, ako aj ďalších 

významných hostí. 

Na výročnom zhromaţdení predniesol 

hodnotiacu správu predseda MO MS p. 

Bohumil Čambál a podrobne zhodnotil 

bohatú činnosť MO MS v roku 2010. 

Bolo zorganizovaných podstatne viac 

podujatí, ako bolo prijatých v Pláne 
činnosti na rok 2010. Slovami uznania 

nad výsledkami práce MO MS nešetrili 

ani prítomní hostia.  

Účastníci výročného zhromaţdenia 

schválili Správu Dozorného výboru 

o hospodárení MO MS roku 2010 pred-

loţenú predsedníčkou Dozorného výbo-

ru Annou Klementovou a Plán činnosti 

a hlavné úlohy na rok 2011, v ktorom 

abrahámski matičiari vstupujú do dru-
hého desaťročia od zaloţenia MO MS. 

Na výročnom zhromaţdení bol sláv-

nostne odovzdaný členský preukaz no-

voprijatej členke Márie Švehlovej a ky-

tice kvetov členom, ktorí sa doţili 

v hodnotenom roku okrúhlych ţivot-

ných jubileí. Celé zhromaţdenie pre-

biehalo v slávnostnej, priateľskej atmo-

sfére, ktorá je prirodzená v tomto spol-

ku národne orientovaných Slovákov.  

Dňa 20.3. sa zúčastnila 5-členná dele-

gácia MO MS v Abraháme na slávnost-

nom výročnom zhromaţdení druţobné-

ho MO MS v Cíferi, ktoré sa konalo pri 

príleţitosti 75. výročia zaloţenia MO 

MS v Cíferi a 20. výročia obnovenia 

jeho činnosti. Zhromaţdenie sa konalo 

v slávnostnej atmosfére za prítomnosti 

vysokých funkcionárov Matice sloven-
skej. Predseda MO MS vo svojej správe 

zhodnotil celé obdobie zásluţnej čin-

nosti MO MS v kultúrnom a spoločen-

skom ţivote občanov obce Cífer. 

Pri tejto slávnostnej príleţitosti bolo 

udelených viacero ocenení zaslúţilým 

členom a najvyššie matičné ocenenie 

prevzal dlhoročný predseda MO MS 

Cífer MUDr. Viliam Hafner. Ďakovný 

list za viacročnú úspešnú spoluprácu 
bol udelený aj MO MS v Abraháme. 

Na ďalšom výročnom zhromaţdení 

druţobného MO MS vo Veľkých Úľa-

noch sa 7.5. zúčastnila 5-členná delegá-

cia nášho MO MS. Na výročnom 

zhromaţdení bola zhodnotená vzájom-

ná spolupráca oboch MO MS ako veľ-

mi úspešná a prínosná pre skvalitnenie 

činnosti v oboch MO MS.  

 

Návštevy divadelných 

a kultúrnych podujatí 

 2.4. sa zúčastnilo 19 vystavovateľov 

– členov MO MS – so štyridsiatimi 

jedlami na X. ročníku Prehliadky 

a ochutnávky jedál starých materí 

v Hoste. 

 8.3. 7 matičiarov z Abrahámu spolu 

s matičiarmi zo Sládkovičova a staros-

tom Ing. Igorom Némethom navštívili 

kultúrny program v Dome kultúry v Tr-
nave, ktorý bol organizovaný pri príle-

ţitosti MDŢ. V programe vystúpili 

známi speváci populárnej hudby a folk-

lórny súbor z Cífera a detský tanečný 

súbor z Trnavy. 

 17.3. sa zúčastnilo v Divadle Jána 

Palárika v Trnave na divadelnom pred-

stavení pod názvom „Benátky pod 

snehom“ 17 našich matičiarov. 

 Uţ jedenástykrát sa zúčastnilo 17 

členov nášho MO MS na spomienko-

vom večeri na speváka populárnych 
piesní Karola Duchoňa pod názvom 

„Kantiléna 2011“. Podujatie sa usku-

točnilo v Mestskom kultúrnom stredi-

sku v Galante 29.4.2011. 

 V rámci Cíferskej hudobnej jari 

2011 sa zúčastnila 15.5. v kostole Sv. 

Michala v Cíferi delegácia z nášho MO 

MS na záverečnom koncerte. Koncert 

bol venovaný 130. výročiu narodenia 

významného slovenského skladateľa 

a spoluautora Jednotného katolíckeho 
spevníka – Mikuláša Schneidera Trnav-

ského. V chrámovom koncerte vystúpil 

Rímskokatolícky hudobný spolok sv. 

Mikuláša z Trnavy. Toto hudobné tele-

so, ktoré vzniklo roku 1833, viedol ako 

dirigent, pedagóg a hudobný skladateľ 

Mikuláš Schneider Trnavský celých 45 

rokov. Koncert pozostával len z hudob-

ných diel tohto autora.  

 Na vystúpení českých umelcov 

Karola Šípa a Aloisa Náhlovského, 

ktoré sa uskutočnilo 26.5. v kultúrnom 
dome Istropolis v Bratislave, sa zúčast-

nilo 19 členov MO MS. 

 Na koncerte duchovnej piesne 

v rímskokatolíckom kostole v Pustých 

Úľanoch sa 26.5. zúčastnilo 7 členov 

MO MS. Koncertovala cirkevná hu-

dobná skupina zo Ţiliny pod vedením 

rehoľnej sestry z rádu Františkánov 

Elišky Bielkovej. Sestra Eliška je aj 

autorkou uvedených piesní. Chrámový 

koncert bol zameraný na zviditeľnenie 

a propagáciu sakrálnej hudobnej tvorby 

najmä medzi mládeţou. 

 Na divadelnom predstavení 29.5. sa 

v kultúrnom dome v Majcichove pod 

názvom „Svätá rodina“ zúčastnilo 18 
matičiarov a starosta obce Ing. Igor 

Németh s manţelkou. Divadelné pred-

stavenie naštudovali členovia Divadla 

Jána Palárika z Čadce. Pred predstave-

ním účastníci z MO MS Abrahám na-

vštívili hrob Jána Palárika na Majci-

chovskom cintoríne, kde si v krátkom 

príhovore pripomenuli zásluhy Jána Pa-

lárika pri jeho pôsobení ako kaplana 

v Abraháme. Po modlitbe poloţili kyti-

cu kvetov na jeho hrob a v sprievode 

Ing. Michala Banáša navštívili aj pa-
mätnú izbu Jána Palárika, v ktorej sú 

vystavené jeho písomné práce, predme-

ty a zariadenia, s ktorými pri pôsobení 

na fare v Majcichove pracoval. 

 Výbory MO MS sa v spolupráci 

s obcou Abrahám, Základnou školou 

M. Tareka a Farským úradom v Abra-

háme podieľali na organizácii a priebe-

hu spomienkovej slávnosti pri príleţi-

tosti 70. výročia od úmrtia dekana 

Msgr. Dr. Michala Tareka, ktorá sa 
konala 22.5. 2011. 

Bohumil Čambál 

predseda MO MS v Abraháme 

                        

Spomienka na padlých voja-

kov v I. a II. svetovej vojne 

Uţ je viacročnou tradíciou, ţe 8.5. si 

občania Abrahámu spomínajú na našich 

padlých spoluobčanov, ktorí poloţili 

svoje ţivoty v I. a II. svetovej vojne. 

Spomienkou na padlých vojakov sa 

niesla uţ za nich obetovaná ranná svätá 

omša. Počas svätej omše pani Oľga 

Kriţová pripravila veľmi dôstojný spo-

mienkový akt, ktorý sa stretol s veľkým 

uznaním prítomných veriacich 

Nezmyselnosť týchto ľudských obetí 

z radov otcov, synov, manţelov pripo-

menul vo svojom príhovore aj d.p. 

Jozef Kolpák. 

V popoludňajších hodinách sa pri Po-

mníku padlých abrahámskych vojakov 

v I. a II. svetovej vojne stretlo veľa ob-

čanov, ktorí si prišli uctiť pamiatku 

padlých hrdinov. Po hymne Slovenskej 

republiky starosta obce Ing. Igor Né-
meth v príhovore poukázal na povin-

nosť nezabúdať na mladých ľudí, ktorí 

za cudzie záujmy zanechali svoje rodi- 

 


