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ZO ŢIVOTA MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME 

 V III. ŠTVRŤROKU 2010 

 

Už niekoľko rokov sa zúčastňujú re-

cipročne na rybárskych pretekoch 

v Abraháme a vo Veľkých Úľanoch 

žiaci základných škôl oboch obcí. Dňa 

5. júla sa zúčastnili na rybárskych pre-

tekoch žiaci našej školy Dušan 

a Martin Černý, ktorí si za umiestnenie 

v súťaži priniesli pekné vecné ceny. 

Rybársku súťaž organizoval MO MS 
Veľké Úľany.  

 

Národný folklórny súbor 

 z Ukrajiny navštívil našu  

obec 

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Abraháme podal na výbor MS pro-

jekt, v ktorom ponúkol návštevu našej 

obce účastníkom Matičného svetového 

festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa 

konal v dňoch 1. – 5. júla na Sloven-

sku s centrom v Nitre. Projekt bol 

úspešný a dňa 3. júla zavítal do Abra-

hámu 30-členný Národný folklórny 

súbor „Liptáci“ z Veľkého Berezneho 

z Ukrajiny. Sú to potomkovia Slová-

kov z Liptova, ktorí sa takmer pred 

dvesto rokmi prisťahovali na Ukrajinu 
za pôdou a živobytím. Ich pestré 

a hodnotné vystúpenie vhodne zapadlo 

do programu 3. abrahámskeho kultúr-

neho dňa.  

 

Vatra zvrchovanosti 

v Galante 

Dom Matice slovenskej v Galante dňa 
16. júla organizoval tradičnú Vatru 

zvrchovanosti Slovenskej republiky 

pri príležitosti 18. výročia vyhlásenia 

zvrchovanosti Slovenskej republiky. 

Na tomto podujatia sa zúčastnila aj de-

legácia z nášho MO MS. Podujatie 

sprevádzal okrem príhovorov prítom-

ných hostí aj pestrý kultúrny program.  

 

Rezbársky deň  

v Štiavnických 

Baniach 

Dňa 24. júla obce Abra-
hám, Hoste, Majcichov 
a Opoj, v ktorých 

bil kňaz Ján Palárik, 

zorganizovali autobusový zájazd 
do Štiavnických Baní, kde sa usku-
točnilo podujatie pod názvom 
„Rezbársky deň“, v rámci ktorého 
si obyvatelia pripomínajú slávnu 
rezbársku tradíciu a aj pôsobenie 
Jána Palárika v týchto obciach. Na 
zájazde sa zúčastnili členovia náš-
ho MO MS. Cestou účastníci zá-
jazdu na čele so starostami položili 
vence k pomníkom Jána Palárika 
v obciach, v ktorých pôsobil – Starý 
Tekov, Hronské Kľačany, Štiavnic-
ké Bane. V odpoludňajšom kultúr-
nom programe vystúpil aj folklórny 
súbor „Rozmarín“ z Majcichova. 
Bola to veľmi dôstojná slávnosť, 
spomienka na kňaza, národovca, 
obhajcu práv porobeného sloven-
ského národa, spisovateľa 
a dramatika Jána Palárika.  
  

Martinské matičné slávnosti 

Dňa 7. augusta sa uskutočnili Martin-

ské matičné slávnosti, ktoré sa tohto 

roku organizovali pod heslom „Po sto-

pách Jozefa Cígera Hronského“. Zá-

jazd pre členov Matice slovenskej 

z obcí okresu Galanta organizoval 

Dom Matice slovenskej v Galante. 
Účastníkmi zájazdu boli aj členovia 

nášho MO MS. Cestou do Martina a 

späť atmosféru spríjemňovali svojím 

spevom členovia mužského 

speváckeho súboru zo Šintavy.  

V Martine účastníci navštívili aj skan-

zen slovenskej dediny v prírode 

v Jahodných Hájoch a v amfiteátri sle-

dovali vystúpenie folklórnych súborov 

zo všetkých kútov Slovenska. 

Vrcholom podujatia bolo vystúpenie 

tanečného a speváckeho súboru 
Lúčnica.    

Dňa 21. augusta zorganizoval MO MS 

autobusový zájazd na Hontiansku 

parádu do Hrušova.  

MO MS v spolupráci s Obecným úra-

dom v Abraháme a OO ĽS HZDS zor-

ganizoval už niekoľkoročné kultúrno-

spoločenské podujatie pod názvom 
„Vatra Ústavy SR“:. 

O týchto podujatiach sa podrobne píše 

na inom mieste.  

Členovia MO MS sa aktívne podieľali 

na organizovaní tradičnej svätej omše 

dňa 15. septembra pri súsoší Sedembo-

lestnej Panny Márie, a to montážou 

a demontážou pódia a prípravou lavíc.  

MO MS zakúpil od Tibora Bilčíka ob-

raz Piety, ktorý bude súčasťou tejto 

pobožnosti.  
Výbory MO MS sa stretli v III. štvrť-

roku trikrát na svojich zasadnutiach.  

 

Najbliţšie podujatia 

26. – 28. október – brigáda na čistení 

cintorína 

31. október – návšteva slávnostného 

koncertu pri príležitosti založenia Cí-

ferského speváckeho zboru v kostole 

Sv. Michala v Cíferi 
6. november – autobusový zájazd na 

folklórny festival do Dubnice nad Vá-

hom pod názvom „Trenčín, Trnava – 

ruža voňavá“ 

16. november – návšteva kultúrneho 

podujatia v Mestskom kultúrnom stre-

disku v Galante pod názvom „Vianoce 

našich predkov“ 

4. december – mikulášske 

sedenie členov MO MS 

v Abraháme 

 
Bohumil Čambál 

      predseda MO MS 

v Abraháme 

       

 

 

 

 

 


