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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
V ABRAHÁME

Aj tretí štvrťrok 2009 bol v MO Matice
slovenskej bohatý na kultúrno-
spoločenské podujatia.

Martinské matičné slávnosti
V živote Matice slovenskej boli vý-

znamným podujatím Martinské matičné
slávnosti, ktoré sa uskutočnili v Martine
v dňoch 5.–8. augusta 2009. Na vy-
vrcholení matičných slávností dňa 8.
augusta sa zúčastnili aj matičiari
z nášho MO v spoločnom autobusovom
zájazde s matičiarmi so Šamorína, Du-
najskej Stredy, Matúškova, Javorinky
a Trnavy.

Na Národnom cintoríne v Martine
položili účastníci veniec k hrobu za-
kladateľa Matice slovenskej biskupa
Štefana Moyzesa a zároveň navštívili aj
hroby ďalších slovenských osobností,
bojovníkov za práva Slovákov, národ-
ných buditeľov a spisovateľov.

V martinskom amfiteátri sa zúčast-
nili slávnostného programu, v ktorom
vystupovali folklórne súbory z celého
Slovenska. Úspešne vystúpil aj náš folk-
lórny súbor Jatelinka. Slávnostný prí-
hovor predniesol predseda vlády SR
Róbert Fico, v ktorom vysoko ocenil
prínos Matice slovenskej v oblasti za-
chovávania kultúry a tradícií sloven-
ského národa. Predseda Matice sloven-
skej Jozef Markuš pri tejto príležitosti
vyhlásil „Rok Jozefa Cígera Hron-
ského“, zakladateľa zahraničnej Matice
slovenskej od 30.8.2009 do 13.7.2010
pri príležitosti 50. výročia od jeho
úmrtia.

Po oficiálnom programe účastníci
navštívili aj prekrásnu výstavu gladiol
inštalovanú v Národnom múzeu.

Vatra Ústavy SR
Už  sa  stalo  v  obci  tradíciou,  že  si

pripomíname výročia prijatia Ústavy SR
1.9.1992. Nebolo to inak ani v tomto

roku, keď sme si 29. augusta pripome-
nuli už 17. výročie tohto závažného po-
činu, bez ktorého by vznik samostat-
ného Slovenska nebol možný. Organizá-
torom tejto významnej slávnosti boli
znova  MO  MS,  obec  a  OO  ĽS  HZDS.
Celej organizácie slávnosti sa chopili
členovia výborov MO MS za pomoci
spoluorganizátorov a členov Dobrovoľ-
nej hasičskej organizácie, ktorí pripravi-
li drevo na vatru.

V kultúrnom programe vystúpil FS
Jatelinka a speváci populárnej piesne
Peter Fahn a Peter Šramek. Po slávnost-
nom zapálení vatry vystúpili s krátkymi
prejavmi pozvaní hostia Mgr. Štefan
Murárik, riaditeľ odboru pre vnútornú
správu TTSK, Bc. Zlatica Lehotská,
riaditeľka Domu Matice slovenskej
v Galante a Slávka Kramárová, predse-
da OR MS v Galante Nechýbali ani naši
priatelia matičiari z družobných MO
MS z Cífera a Veľkých Úľan. Slávnosť
svojou návštevou poctil aj nový správca
abrahámskej fary d. p. Ján Hrablay.
Oficiálna časť bola ukončená pekným
ohňostrojom. Následne do tanca a na
počúvanie do 2. hodiny vyhrávala
hudobná skupina Roviňáci z Malej

Mače. Účastníci vyjadrili spokojnosť
s výbornou úrovňou slávnosti, ktorú
zvýraznilo aj príjemné letné počasie.
Slávnosť Dňa Ústavy SR
v Galante

Delegácia členov MO MS
v Abraháme sa zúčastnila aj Dňa Ústavy
SR, ktorú organizoval Dom MS dňa 11.
septembra 2009 v Galante. V slávnost-

nom príhovore riaditeľka Domu Matice
slovenskej Bc. Zlatica Lehotská zvý-
raznila dôležitosť tohto aktu pre ďalší
vývoj politickej situácie, ktorá smero-
vala po predchádzajúcom vyhlásení
SNR o zvrchovanosti slovenského náro-
da k vzniku slovenskej štátnosti.

Podujatie bolo spojené  s odhale-
ním pamätnej tabule v átriu Domu Mati-
ce slovenskej zosnulému poslancovi
a podpredsedovi Národnej rady Sloven-
skej republiky Viliamovi Veteškovi,
jednému z mála korektných a obľúbe-
ných politikov na našej politickej scéne.

Pamätnú tabuľu odhalili Ing. Tibor
Mikuš, poslanec NR SR a predseda
TTSK a PaedDr. Anna Piláriková, pred-
nostka Obvodného úradu v Galante za
prítomnosti manželky a syna Viliama
Vetešku. Za občanov Abrahámu položili
k pamätnej tabuli kyticu kvetov starosta
obce a predseda MO MS.
Chrámový koncert v Páci

Na  pozvanie  MO  MS  Cífer  sa  zú-
častnila 20. septembra 2009 delegácia
členov MO MS v Abraháme chrámo-
vého koncertu v katolíckom kostole
v miestnej časti Pác. V rámci koncertu
odzneli na organe, flautách, husliach
a viole skladby svetových skladateľov,
ktoré predviedli špičkoví hudobníci.
Účastníci si z koncertu odniesli nevšed-
ný kultúrny zážitok. Po koncerte sa zú-
častnili na priateľskom posedení s umel-
cami a cíferskými matičiarmi v kultúr-
nom dome v Cíferi.

Pretože v kultúrnom dome bola or-
ganizovaná i výstava ovocia a zeleniny,
tak si prezreli aj plody cíferských zá-
hradkárov.

Členovia MO MS sa aktívne zú-
častnili na príprave pobožnosti pri sú-
soší Sedembolestnej Panny Márie na jej
sviatok 15. septembra. Vykonali najmä
montáž a demontáž pódia a prepravu
lavíc pre účastníkov pobožnosti.

Všetkým občanom, ktorí podporili
túto akciu, touto cestou vyjadrujem
poďakovanie.

V III. štvrťroku sa výbory MO MS
stretli na výborových zasadnutiach dva-
krát, kde riešili organizáciu a prípravu
plánovaných podujatí. Predseda MO
MS sa zúčastňoval na zasadnutiach
Okresnej a Krajskej rady MS.

Bohumil Čambál
predseda MO MS v Abraháme

http://www.ommba.estranky.sk/fotoalbum/fotky-z-akcii/martinske-maticne-slavnosti-1_-4_-august-2008/original/40
http://www.obecabraham.sk/foto6/Vatra09/1/DSC_0835.JPG
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PODPORA NOVELE ZÁKONA O ŠTÁTNOM JAZYKU

V dňoch 25.–29. septembra členovia výborov Matice slovenskej zbierali podpisy občanov na petíciu podporujúcu novelu
Zákona o štátnom jazyku. I keď to bolo obdobie pred hodami, podarilo sa im nazbierať 230 podpisov. Treba oceniť
skutočnosť, že nikto z oslovených občanov neodmietol podpísať sa pod petíciu, čím podporil Slovákov na zmiešanom
národnostnom území, aby vyhlásenie v obecných rozhlasoch, informačných tabuliach mohli počúvať v slovenskom jazyku.
Doteraz boli v mnohých obciach hrubým spôsobom diskriminovaní.

                                                                                                                                                                   Bohumil Čambál, predseda MO Matice Slovenskej

NÁVŠTEVA MESTA HOLÍČ

Na pozvanie primátora mesta Holíč p.
Zdenka Čambála navštívili členovia
výborov Miestneho odboru Matice Slo-
venskej v Abraháme dňa 13. októbra
2009 mesto Holíč.
Po príchode do Holíča nás prijal
primátor mesta v priestoroch radnice.
Pán primátor nás v krátkosti oboznámil
o dianí v meste, jeho minulosti,
súčasnosti i s predstavami o budúcnosti.
Po príjemnom posedení a rozhovore nás
zveril do rúk pracovníčky informačného
a kultúrneho centra.
Prvé naše kroky v jej sprievode viedli
na zámok, ktorý bol roku 1970
vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku. V minulom roku ho súčasné
vedenie mesta odkúpilo do svojho
vlastníctva a začalo s rekonštrukciou.

Sprievodkyňa nás pútavým spôsobom
informovala o dobe, keď zámok patril
do vlastníctva rodiny Habsburgovcov a
tiež pútavo a zanietene rozprávala
i o plánoch, ktoré so zámkom po
rekonštrukcii chystajú. Po prehliadke
zámku sme absolvovali prehliadku
múzea, v ktorom sa nachádzajú
historické kroje, keramika, ktorá sa
vyrábala v miestnej manufaktúrnej
dielni. Sú tu umiestnené aj exponáty
starých poľnohospodárskych strojov
a  náradia.  Vo  vstupnej  sále  sa
nachádzajú obrazy miestneho rodáka
a zároveň iniciátora založenia múzea.
Po jeho prehliadke sme zavítali do
Kultúrneho a informačného centra
mesta Holíč. Tu nám naša sprievodkyňa
venovala propagačné materiály mesta.

Spoločná fotografia členov výborov
s primátorom mesta Holíč p.
Zdenkom Čambalom
Na pamiatku návštevy sme si
urobili zopár spoločných fotografií
a pozvali sme pána primátora i našu
sprievodkyňu návštevu našej obce
a jej pamiatok.

Darina Bartošová

Čo nového v obecnej knižnici

Milan Rúfus: Anjelíčku môj
strážničku
Básnik vo svojej
tvorbe pre deti
povýšil ľudovú
pieseň, rozprávku
a modlitbičku na
chlebík každodenný. Maliarka
a ilustrátorka na doma tkané plátno
nanáša svoje najkrajšie spomienky na
detstvo, svoje túžby po harmónii
a kráse..
Samo Chalúpka: Valibuk
Rozprávkový námet využitý vo veršoch.
I dnes pôsobia živo, je v nich vzruch,

pohyb aj dramatickosť
boja proti zlu

Stelesnenému
v rozprávkovej postave –
potvore. Báseň, ktorá
vznikla takmer pred
dvesto rokmi, i dnes

poteší a pobaví.

Rudyard Kipling: Ako mačka
skrotila pani Pračlovekovú
Príbeh o zvieratkách, ktoré sa naučili
spolunažívať s človekom. Táto roz-
právka (či bájka?) srší vtipom, priho-
vára sa dieťaťu nielen zrozumiteľnou,
ale aj príťažlivou rečou a obsahuje aj
druhý  plán,  o  ktorom  bude  ešte  reč,
nielen zábavné rozprávanie.
Ján Uličiansky: Pán Prváčik

Pán Prváčik bol učiteľom.
Celý život učil prvákov na
základnej škole v Malom
Písmenkove. Koľko detí
za ten čas naučil písať a
čítať, to by ani nevedel

zrátať. Jedného dňa dostal takýto list:
Vážený pán učiteľ, Základná škola
v Malom Písmenkove bude pre
nedostatok prváčikov zatvorená.
Ďakujeme  Vám  za  všetko,  čo  ste  pre
deti urobili.

Gabriela Futová: Zmätené dvojičky
zo slepej uličky
Neobyčajné postrehy dvoch obyčajných
školákov.
Stephenie Mayerová: Súmrak, Nov,
Zatmenie, Úsvit.
Autorka neodolateľným spôsobom
spája romantiku s napätím
a nadprirodzenými javmi. Táto milostná
upírska sága, strhujúca, plná vášne
a prekvapujúcich zvratov nastúpila na
cestu k literatúre nesmrteľnosti.
Veľký atlas sveta
Kozmické snímky všetkých kontinen-
tov. Textová príloha s pôsobivými 3D
satelitnými zábermi. Zobrazenia sú do-
plnené geografickým názvoslovím na
priehľadných fóliách, ktoré stačí pri-
ložiť na snímku a názvy nájdete tam,
kde majú byť.

Ľudmila Hováthová
správkyňa knižnic
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