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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
V ABRAHÁME V  I. ŠTVRŤROKU 2010

Členovia MO MS už tradične začínajú
nový rok stretnutím pred Obecným
úradom v Abraháme, kde si pripomenú
výročie vzniku Slovenskej republiky
a navzájom si prajú zdravie a úspechy
v nastávajúcom roku. Nebolo to inak ani
na začiatku tohto roku 2010.
Členovia MO MS sa vo veľkom počte
zúčastnili dňa 10. januára na organovom
koncerte Vladimíra Kopáčika a jeho
spolužiaka v evanjelickom kostole
v Sládkovičove, ktorý bol na vysokej
umeleckej úrovni. Pre účastníkov bol
koncert nezabudnuteľným zážitkom
a všetci odchádzali s pocitom príjemne
stráveného zimného večera.
Dňa 19. januára sa zúčastnil predseda
nášho MO MS v štvorčlennej delegácii
Krajskej rady MS Trnavského kraja na
rokovaní u predsedu Matice slovenskej
Ing. Jozefa Markuša v Bratislave, kde
úspešne dohodli zriadenie oblastných
pracovísk Matice slovenskej v Trnave
a v Holíči.
Na oslavách 17. výročia vzniku Sloven-
skej republiky, ktoré sa uskutočnili dňa
30. januára v Ružomberku sa zúčastnili
traja naši členovia. V hodnotnom kul-
túrnom programe vystúpili súbory Lúč-
nica, Sľuk, Zlaté husle, operný spevák
Ján Babjak a zo záznamu bol repro-
dukovaný prednes básne od Sama
Chalupku  „Mor ho!“  nezabudnuteľným

hercom Viliamom Záborským.

Zasadnutie Krajskej rady MS
Dňa 18. februára zasadala v Trnave Kraj-
ská rada MS Trnavského kraja, ktorej čle-
nom  je  i  predseda  nášho  MO  MS.  Za-
sadnutie sa konalo za prítomnosti čelných
predstaviteľov MS, a to správcu Mgr. Jána
Eštoka, predsedu Dozorného výboru Jo-
zefa Lukáča a člena výboru profesora
Imricha Sedláka.
Na zasadnutí sa zúčastnil z poverenia
Mons. ThLic Roberta Bezáka aj generálny
vikár Mons. Mgr. Pavol Zemko, ThD. Vo
svojom príspevku informoval prítomných,
že všetky kresťanské cirkvi na Slovensku
vyhlásili rok 2010 za Rok kresťanskej
kultúry. V tomto roku je 1125. výročie od
dňa, keď 8. apríla 885 Metod určil za
svojho zástupcu sv. Gorazda. Zdôraznil,
že dôvodom vyhlásenia Roka kresťanskej
kultúry je skutočnosť, že v súčasnom ži-
vote sa objavuje veľa nekultúrnosti pre-
chádzajúcej až do mravného úpadku spo-
ločnosti. Jednou z ciest, ako ozdraviť tento
stav je dostávať do celej spoločnosti sku-
točné hodnoty, ako je dobro a pravá krása
v kultúre inšpirovanej kresťanstvom. Vy-
zval na spoluprácu v tomto úsilí aj orgány
Matice slovenskej.
Krajská rada s veľkou ústretovosťou
prijala výzvu na spoluprácu a v maximál-

málne možnej miere sa bude
podieľať na propagácii a realizácii
podujatí organizovaných v rámci
Roka kresťanskej kultúry, pretože
uvedené ciele sú bytostne prepojené
s cieľmi a zámermi Matice
slovenskej.
Dňa 20. februára sa uskutočnilo
Valné zhromaždenie MS, podrob-
nejšie o ňom na inom mieste.
Na divadelnom predstavení „Voľa-
kedy a dnes“ od Ivana Stodolu sa
dňa 19. marca v Divadle Jána Pa-
lárika v Trnave zúčastnilo 19. ma-
tičiarov z MO MS.
Dňa 28. februára sa 5 členná dele-
gácia nášho MO MS  zúčastnila na
Valnom  zhromaždení  MO  MS
v Cíferi, na ktorom bola veľmi vy-
soko hodnotená spolupráca medzi
oboma MO MS. Ide najmä o vzá-
jomné návštevy organizovaných po-
dujatí, ktoré obohacujú ich činnosť.
V uvedenom období sa stretol výbor
na troch výborových schôdzach
a uskutočnilo sa po jednom zasad-
nutí Okresnej a Krajskej rady Ma-
tice slovenskej.

Bohumil Čambál
         predseda MO MS v Abraháme

VALNÉ ZHROMAŽDENIE MIESTNEHO ODBORU MATICE
SLOVENSKEJ V ABRAHÁME

V trojročnom cykle sa konáva Valné
zhromaždenie miestnych odborov Mati-
ce slovenskej, na ktorých je hodnotená
činnosť od predchádzajúceho Valného
zhromaždenia. Valné zhromaždenie náš-
ho  MO  MS  sa  konalo  20.  februára  za
účasti týchto vzácnych hostí: podpred-
sedu MS JUDr. Alexandra Števíka, ria-
diteľky Domu Matice slovenskej v Ga-
lante Bc. Zlatice Lehotskej, prednostky
Obvodného úradu v Galante PaedDr.
Anny Pilárikovej, predsedu Poľovného
združenia Dudváh Milana Kraloviča,
vedúcej FS Jatelinka Mgr. Anny Géco-
vej a už tradične delegácií  MO MS Cí-
fer  a  MO  MS  Veľké  Úľany  na  čele
s predsedami MUDr. Viliamom Hafne-
rom a Oľgou Tóthovou.

Správu o činnosti predniesol predseda
MO MS Bohumil Čambál, v ktorej po-
drobne zhodnotil bohatú činnosť za pred-
chádzajúce obdobie.
Správu Dozorného výboru predložila jeho
predsedkyňa  Anna Klementová.
Správu o stave členskej základne predlo-
žila členka výboru Darina Bartošová.
V programe Valného zhromaždenia bolo
aj odovzdanie ocenení udelených za spo-
luprácu a podporu MO MS.
Čestné členstvo v MO MS v Abraháme
bolo udelené Mgr. Štefanovi Murárikovi,
riaditeľovi sekcie verejnej správy TTSK
za viacročnú podporu MO MS a úzku
spoluprácu a šírenie dobrého mena nášho
MO MS v oblasti svojej pôsobnosti.

Na návrh výboru MO MS riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Galante
Bc. Zlatica Lehotská udelila Ďakov-
ný list folklórnemu súboru JATE-
LINKA za úspešné vystúpenia na
matičných podujatiach a zachováva-
nie zvykov a bohatstva ľudového
folklóru z prostredia obce Abrahám.
Valné zhromaždenie si uctilo aj
okrúhle životné jubileá svojich
troch členov gratuláciou a kyticou
kvetov. Minútou ticha vzdalo hold
aj dvom členom, ktorí v roku 2009
navždy opustili naše rady – Márii
Susedkovej a Vladimírovi Mrvovi.
Účastníci Valného zhromaždenia si
jednomyseľne zvolili na ďalšie
trojročné obdobie nové orgány MO
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MS. Do funkcie predsedu MO MS bol
zvolený doterajší predseda Bohumil
Čambál.
Za členov výboru boli zvolení: Darina
Bartošová, Dušan Bartoš, Ladislav
Buček, Stanislav Ležovič, Ing. Jana
Takáčová a Terézia Vrbovská.
Do funkcie predsedu Dozorného výboru
bola zvolená Anna Klemetová a do fun-
kcie členov Dozorného výboru Milada
Ivančíková a Mária Kopáčiková.

Hostia v rámci diskusie vysoko ocenili
výsledky MO MS dosiahnuté v hodnote-
nom období, ktoré radia MO MS
v Abraháme medzi najaktívnejšie v Trnav-
skom kraji.
Za vzornú spoluprácu a spoluúčasť na or-
ganizovaní obecných podujatí ako i vý-
znamnú reprezentáciu obce poďakoval
matičiarom aj starosta obce Marián Vr-
bovský
Valné zhromaždenie schválilo Plán hlav-
ných úloh na budúce obdobie a podujatia
na rok 2010, z ktorých bude výnimočné

svojim významom najmä 10. výro-
čie založenia MO MS  v Abraháme.
Členská základňa sa ustálila na
počet 140 platiacich členov, keď
v roku 2009 boli prijatí títo noví
členovia: Hrubíková Aneška, Ing.
Lehotský Stanislav, Mgr. Repová
Eva,  Šomody Pavol, Šomodyová
Anna a Mgr. Valentová Mária.

Bohumil Čambál
     predseda MO MS v Abraháme

ČO SA NEDOSTALO DO MONOGRAFIE

Prvý národný výbor 1919
– 90. výročie
Do vzniku prvej Československej repub-
liky boli na čele obce richtári s obecným
zastupiteľstvom. Boli volení občania
z radov majetnejších obyvateľov, často
bez väčšieho vzdelania a pod vplyvom
miestnych zemepánov – grófov admi-
nistratívnu činnosť vykonávali notári,
u ktorých bolo požadované príslušné od-
borné vzdelanie. Notariáti boli len vo
väčších obciach a pod tento úrad pod-
liehali aj okolité menšie obce. Abrahám
patril dlhé roky až do roku 1923 pod
notariát v Majcichove.
Vyšším územným celkom bola župa.
Abrahám patril pod Bratislavskú, na čele
ktorej bol župan a výkonným orgánom
bol municipálny výbor, ktorý schvaľoval
rozpočty obcí ako aj záverečné účty.
Obec nevlastnila väčšie finančné pro-
striedky, a preto sa pri väčších investí-
ciách obracala so žiadosťou o poskyt-
nutie finančných prostriedkov. Týmto
spôsobom bola v roku 1885 vykonaná
prístavba ďalšej triedy k obecnej škole,
v roku 1907 úprava jarčových kanálov,
úprava cesty do Sládkovičova a pod.
Po vzniku Československej republiky
roku 1918 začali aj v našej obci vznikať
politické strany, ktoré si na funkciu rich-
tára a členov národného výboru navr-
hovali svojich zástupcov. Boli to Hlin-
kova slovenská ľudová strana (HSĽS),
Republikánska poľnohospodárska strana
(Agrárna strana), Sociálno-demokratická
strana a neskôr aj Komunistická strana.

Roku 1919 bol z kandidátov týchto poli-
tických strán zvolený richtár a členovia
národného výboru takto:

Kollár František – richtár
Moravčík Ján
Mišovič Martin – zástupca
Štefunko Ján
Čambál Jozef – pokladník
Ležovič Klement
Géc Ján – zápisník
Belko Filip
Kráľovič Ambróz – prísažný
Kollár Antonín
Kollár Ján
Parák Florián
Grosman Michal
Horváth Michal
Čambál Ferdinand
Áč Jozef
Štefunko Pavel
Rovenský Štefan
Mišovič František
Horváth Filip

Roku 1921 podala obec Abrahám Brati-
slavskej župe žiadosť o pridelenie notariá-
tu (notárskej stanice) č. spisu 1077/1921.
Bratislavská župa vo svojej odpovedi č.
spisu 6352/1921 žiadosti nevyhovela
s týmto zdôvodnením:
Obec Abrahám má 1260 obyvateľov,
Gesť 480 a Majcichov, ktorému podlieha
1436 obyvateľov. Okružný notariát je 5
km vzdialený od Abrahámu.
Pretože zriadenie nového notariátu uvaľu-
je na štát nové veľké ťarchy nepovažuje za
potrebné zriadenie nového notariátu.
Nakoniec však roku 1923 bol notariát
zriadený aj v našej obci a prvým notárom
bol Šatura Pavol
Pomenovanie richtára sa používalo do
roku 1923. Po tomto roku stáli  už na čele
obce starostovia.

Bohumil Čambál

Samospráva obce
Abrahám,

komisia pre kultúru pri
obecnom zastupiteľstve

 a  poslanci obecného
zastupiteľstva

 Vás
 srdečne  pozývajú  na

3 . A B R AH Á MS K Y
K U L T Ú R N Y  D EŇ

ktorý sa uskutoční

 v sobotu 3. júla  2010

od 1700 hod.

v športovom areáli

v Abraháme
V programe vystúpia
 žiaci Základnej školy

Michala Tareka
v Abraháme,

 žiaci Materskej školy
v Abraháme, FS Jatelinka,

finalista SUPERSTAR
Jakub Petraník

v čase od 2030 do 100 hod.
Vám do tanca a na

počúvanie bude hrať
hudobná skupina SENZUS

Zábava bude pokračovať

v štýle DISCO

Ako novinku pripravujeme

losovanie  TOMBOLY
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