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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME

Vatra zvrchovanosti v Galante

Prvou akciou MO MS v Abraháme v mesiaci júl bola účasť
členov nášho odboru na Vatre zvrchovanosti , ktorá sa
uskutočnila dňa 1. júla v átriu Domu MS v Galante.
Spoluorganizátormi podujatia boli Dom MS, mesto Galanta
a okresné predstavenstvá strán ĽS HZDS, SMER a SNS.
Podujatia sa zpčastnil aj europoslanec Sergej Kozlík, poslanec
NR  SR  Jozef  Ďuračka  a  primátor  mesta  Galanta  Ing.
Alexander Mezei, ktorý vo svojich príhovoroch vyzdvihli
význam vyhlásenia zvrchovanosti pre vznik Slovenskej
republiky, ako i úspechy jej 15 ročného trvania.
Podujatie spestril aj bohatý kultúrny program, v rámci ktorého
vystúpili spevácke súbory z okolitých obcí. Po zapálení vatry
pokračovali prítomní účastníci v družných rozhovoroch.

Martinské matičné slávnosti
Pri príležitosti 145. výročia vzniku Matice slovenskej

a 40. výročia jej oživotvorenia sa uskutočnil v Martine
Slávnostný snem a zhromaždenie členov a priaznivcov
Matice slovenskej, Snem bol úvodom Martinských
matičných slávností, ktoré prebiehali v dňoch 1.- 4.
augusta. Snemu a slávností sa zúčastnila aj skupina našich
členov, ktorí cestovali do Martina spoločne s matičiarmi
Galanty, Javorinky, Sládkovičova a Matúškova. Pred
zahájením programu v martinskom amfiteátri sme si
prezreli prvú a druhú budovu Matice slovenskej a prezreli
výstavu aranžovanú od príchodu Slovákov na terajšie

územie po jednotlivých storočiach až po dnešné dni so
zvýraznením slovenských a matičných osobností.
Z predstaviteľov štátu sa zúčastnili slávností a snemu
Róbert Fico, Dušan Čaplovič, Milan Čič, Ján Slota, Anna
belousová, Jozef Markus a ďalšie významné osobnosti.
V preplnenom amfiteátri bolo cítiť ovzdušie národnej
hrdosti k slovenskému národu. Toto utvrdzovalo aj
vystúpenie folklórnych súborov z celého Slovenska.
Účastníkom prialo i počasie, Zatiaľ čo nad amfiteátrom
svietilo slnko, na celom okolí silno pršalo. Dážď sa spustil
až po ukončení oficiálneho programu. V priateľských
rozhovoroch s členmi vyššieuvedených MO MS sme sa
spokojní vracali domov.

Výstava historických písomností, fotografií a vyšívačiek
     K úspechu kultúrnej akcie 1. Abrahámsky kultúrny
deň nemalým  dielom  prispel  aj  MO  MS.  Už  v  predstihu
sme vyzvali obyvateľov o zapožičanie dobových histo-
rických písomností, fotografií a tiež vyšívačiek z pro-
stredia obce. Niekoľko dní pred samotnou výstavou
pracovné skupiny triedili a ukladali zozbieraný materiál,
ktorý následne vystavili v kultúrnom dome. Týmto činom
sme sledovali priblíženie dávnejšej histórie obce, objektov
a celého prostredia, v ktorom žili naši predchodcovia te-
rajšej  generácii  Pre  veľký  záujem  občanov  sa  výbor  MO
MS rozhodol výstavu otvoriť aj v nasledujúci deň. Na
úspechu výstavy majú nemalý podiel práve občania, ktorí
zapožičali rodinné písomnosti, fotografie a vyšívačky. Za
ústretovosť patrí vďaka týmto poskytovateľom: Bilčíková
Mária, Bilčíková Magdaléna, Bartošová Darina, Kopá-
čiková Mária, Ležovič Andrej, Janík Kamil, Čambál Bo-
humil, Ing. Horník Vladimír, Klementová Anna, Ivan-
číková Milada, Vrbovská Terézia, Susedková Mária, Bu-
ček Ladislav, Kollárová Brigita, Repová Helena, Hor-
váthová Ľudmila, Bučeková Margita
     Poďakovanie patrí aj členom výboru MO MS, ktorí
výstavu pripravovali, inštalovali, zúčastňovali sa v čase

otvorenia výstavy a nakoniec pri jej likvidácii. Prínos MO
MS k úspešnému priebehu Abrahámskeho kultúrneho dňa
ocenil aj starosta obce na následnom spoločnom posedení
organizátorov tohto podujatia.
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Vatra Ústavy
MO MS už po niekoľko rokov organizuje v spolupráci

s Obecným úradom a OO ĽS HZDS ako spomienku na
prijatie Ústavy SR – „Vatru Ústavy“. Do tejto akcie sú už

tradične zapojení všetci členovia výborov MO MS
v Abraháme a ďalší aktívni členovia , ktorí sa zúčastňujú
všetkých prípravných prác zabezpečenia programu,
obsluhy v bufetoch, starostlivosti o hostí až po likvidáciu
po skončení akcie. Aj v tomto roku bol pre účastníkov
pripravený pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili
spevácke súbory Opojčanka, Košútanka  Hrnčiarovanka,
hudobná skupina Konopa z Veľkého Gróbu a tanečný
súbor Kovbojky z Veľkých Úľan. Do tanca hrala hudobná
skupina z Voderád. Na pozvanie MO MS v Abraháme sa
podujatia zúčastnili aj delegácie z družobných MO MS
z Cífera, Veľkých Úľan a Košút, Veľmi pochvalne sa
vyjadrovali o úrovni tejto akcie. Vďaka patrí všetkým
členom MO MS, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom
priebehu tejto kultúrnej akcie.
Bohumil Čambál

Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave
Dňa 25. septembra sa členovia MO MS zúčastnili

v novej budove Slovenského národného divadla
v Bratislave divadelného predstavenia „Večer
trojkráľový“.

Najbližší program MO MS
14. október   Výstava pod názvom „Srdcom vyšité“ – Dom

MS v Galante
14.október    Galaprogram „Žijeme pod jedným slnkom“

pri príležitosti 10. výročia Spolku Slovákov
z Maďarska – Mestké kultúrne stredisko v Galante

20. október   Slávnostný aktív k 15. výročiu vzniku Domu
MS v Galante – Dom MS  v Galante

 6. december  Mikulášske posedenie členov MO MS
v Abraháme – kultúrny dom

Významné výročia obce Abrahám

1768 bol vydaný Urbár, ktorý určoval vzťahy medzi
zemepánom a abrahámskym poddaným – 240.
výročie

1908 správca fary reverend Anton Brázda zakladá
Potravné družstvo – 100. výročie

1918 vybudovanie novej 2-triednej školy s bytom pre
správcu školy  90. výročie /na mieste dnešnej školy/

1928 elektrifikácia obce – 80. výročie
1938 miestni občania prevzali od grófa Esterházyho

abrahámsky poľovný revír – 70. výročie
1948   poľovný revír prešiel do rúk „bratislavskej skupiny“

(Šagát) – 60. výročie
1968  výstavba obecného vodovodu – 40. výročie

POĽOVNÍCKY DEŇ V ABRAHÁME

     Poľovnícke združenie sa význam-
ným spôsobom spolupodieľa na ochrane
prírody, všetkých chránených druhov
zveri, ale aj na udržiavaní vysokých
stavov ostatnej divej zveri v regióne
svojho pôsobenia a preberá stále väčšiu
a väčšiu konkrétnu zodpovednosť za
aktuálny stav. S tým súvisí aj jeho
rastúci podiel na kultúrno-spoločenské
dianie v obciach, kde pôsobí. Tento
trend  je  všeobecný  a  je  len  dobre,  že
spolupráca je obojstranná – v rozho-
dujúcej miere s obecným úradom
a starostom, školami i materskou školou
a samozrejme ostatnými organizáciami,
ktoré pôsobia v obciach. Popri typic-
kých poľovníckych akciách (napr. po-
ľovky, strelecké preteky, skúšky

poľovných psov), ktoré sú primárne
organizované pre poľovníkov a pre
ostatných občanov len druhotne, sa
dostávajú do popredia aj vynikajúco
pripravené akcie, ktoré sú primárne
organizované pre občanov ako
partnerov poľovníkov pri plnení ich
poslania – sú to napr. rôzne typy
posedení pri hudbe až po tradičný
poľovnícky ples, stretnutia s deťmi
v prírode či v poľovníckej chate,
príležitostné výstavy trofejí, ale
napríklad aj pravidelná osvetovo-
vzdelávacia činnosť cez pravidelne
aktualizovanú poľovnícku nástenku
s témami ochrany prírody a infor-
máciami o dianí v PZ.
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     V posledných rokoch sa do popredia
záujmu verejnosti dostal tzv. „Poľov-
nícky deň“, ktorý sa v spolupráci
s Obecným úradom v Abraháme a vý-
znamnou podporou starostu p. M.
Vrbovského aj tento rok úspešne konal
v športovom areáli 26. júla 2008.

Zámerom usporiadateľov bolo pri-
praviť príjemné poobedie pre všetky
skupiny spoluobčanov – deti, mladých
ľudí i tých skôr narodených. Aj keď sme
sa zo začiatku obávali, či nebude pršať,
počasie, ktoré je vždy základom pohody,
nás nakoniec nesklamalo a krásny deň
prilákal stovky záujemcov nielen z našej
obce, ale aj z okolitých obcí. Poľovnícky
deň sa začínal varením a podávaním
pravého poľovníckeho srnčieho guláša.
To, že guláš lahodil chuti návštevníkov,
potvrdili nielen tri predané kotle, ale aj
pochvalné ohlasy tradičných kritikov
(odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na
súťažiach vo varení gulášu, a preto ich
pochvala o to viac poteší). Tradičná
sobotňajšia rodinná prechádzka sa
v mnohých prípadoch končila pri stole
s rozvoniavajúcim gulášom, ktorého
cena bola naozaj symbolická. Takmer
nikto si nenechal ujsť výstavu poľov-

níckych trofejí. Vyzdobená hala s trofe-
jami i vypreparovanými zvieratami po-
skytovala nielen obraz toho, čo žije
v našom revíri (srnky, zajace, bažanty,
líšky, kuny, jazvece), ale aj na Sloven-
sku (jelene, medvede, diviaky), ba do-
konca v Afrike, odkiaľ krásne exotické
trofeje priniesol zo safari poľovný
hospodár dr. V. Dunda (byvol, kudu,
antilopy, sviňa bradavičnatá, hyena
a iné). Osobitne treba pripomenúť, že
predseda PZ M. Kralovič vystavil aj
vzácnu srnčiu trofej, ktorá bola dlhé
roky slovenským rekordom a je uvedená
vo všetkých poľovníckych encyklo-
pédiách ako trofej z revíru PZ Dudváh.
Dravce reprezentovali vypchaté kane,
sokol, jastrab, ktoré sa zachovali
z dávnejších čias. V súčasnosti sú tieto
dravce chránené, a tak osobitne zaujali
deti, ktoré si ich mohli prezrieť zblízka.
Možno pri tejto príležitosti spomenúť,
že PZ Dudváh v spolupráci s ochra-
nármi zabezpečilo ochranu a sledovanie
hniezda vzácneho raroha, ktorý sa za-
hniezdil v našom revíri, vyliahol
a odchoval 4 mláďatá. Mláďatá boli
okrúžkované a ich pohyb sa sleduje cez
satelit (jeden z nich zaletel až do
Kazachstanu...).
     Večer sa začal tiež typickým poľov-
níckym programom – ukážkou práce
poľovných psov. Kynologická práca je
nevyhnutnou súčasťou poľovníctva.
Kynologický klub dobre pracuje aj
v Abraháme,  a tak poľovné psy museli
ukázať, že si tento titul zaslúžia. Myslím
si, že väčšinu prítomných divákov vý-
cvik a disciplína psov doslova ohromili.
Komentátor predstavenia dr. V. Dunda
najskôr podrobne informoval o úlohe,
ktorá  bola  pre  psa  pripravená,  kedy  sa
má pes ako správať (sprevádzať
poľovníka, ležať, ticho ostať stáť,
prenasledovať zver, dohľadať a priniesť
zver, aportovať atď.) a potom poľovník

danú úlohu so psom splnil. Psy,
ktoré „na slovo“ reagovali na každý
povel, na povely rukou, na výstrel,
privolanie na diaľku a podobne, si
vyslúžili uznanlivé ocenenia a dlho-
trvajúci potlesk.  Večer ukončila ta-
nečná zábava pri dobrej hudbe,
speve a pohostení.

 Poľovnícky deň sa skončil o druhej
hodine po polnoci. Ostali len veľmi
príjemné spomienky všetkých účast-
níkov i organizátorov, čo je najlepším
hodnotením a vysvedčením celej akcie.
Sme presvedčení, že rovnako dôležité je
získať a zapojiť priamo občanov do
ochrany prírody. Plnenie tejto úlohy
ostane pre nás aj naďalej výzvou.
Veríme, že podobné akcie sú najlepšou
pozvánkou k ochrane prírody pre
všetkých, ktorí možno ani netušia, že aj
ich podiel je rozhodujúci.

Záverom ešte chceme úprimne za-
vinšovať p. Milanovi Kopáčikovi, za-
kladajúcemu členovi PZ Dudváh, dlho-
ročnému aktívnemu poľovníkovi a ka-
marátovi k významnému životnému ju-
bileu 60 rokov. Želáme mu aj touto
cestou plné zdravie a veľa krásnych
poľovníckych zážitkov v našej krásnej
prírode.

M. Bernadič

NEORIE, NESEJE, SAMO SA MU RODÍ...

Kto je to ?
     Odpovedať na túto hádanku by
možno vedeli viacerí z Vás, vážení
spoluobčania.
      Je jeseň,  čas zberu úrody a my sa
stále častejšie stretávame s nežela-
nými návštevníkmi našich porastov,
ktorí nám „pomáhajú“ so zberom
najmä slnečnice a kukurice.

     Takúto pomoc veru nepotrebujeme
a pomocníkov by sme chceli upo-
zorniť, že už niekoľko rokov na
Slovensku platí Farmársky zákon.
Treba vedieť, že akákoľvek krádež
úrody z poľa alebo dreva z lesa je
trestným činom. To znamená, že ak je
pri krádeži úrody pristihnutá osoba
trestne zodpovedná, teda staršia ako

14 rokov, bude za krádež stíhaná,
pričom jej hrozí až dvojročné
väzenie. Výkon služby policajných
hliadok je smerovaný aj na moni-
torovanie polí a zamedzovanie krá-
dežiam úrody.

J.T.
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