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„Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky,

Vianoce u nás
U nás doma v Abraháme
pekné sviatky radi máme.
Vo vani nám kapor pláva,
bude z neho riadna sláva.
Príde dedo, ujo, teta,
aj bratranec Adam.
A tak možno dostanem,
aspoň niečo, hádam.
Dedo jedol rybu,
neurobil chybu?
Zabehla mu kosť,
už má toho dosť!
Ako nám tak svieti strom,
už je toho plný dom.
Na strom nám už tieň padá,
darčekov je hromada.
Ako sa tam brat rozbehol,
celý náš strom prevrhol.
Ako ten strom takto padá,
len sa smejem, no paráda.
Na Vianoce u nás doma,
udeje sa vždy pohroma.
Samý hluk a samá vrava,
kľudu sa mi nedostáva.
A tak radšej idem spať,
nebudem sa už viac smiať.
Uvidíme zase o rok,
aký bude tento sviatok.
Liana Viskupičová, 5. roč.

Krista Pána narodenie, čo si od Pána Boha žiadate,
zdravie, šťastie, hojné Božie požehnanie, hojnosť vína,
hojnosť chleba, dlhého života, stáleho pokoja,
menších hriechov, väčšej radosti,
po smrti kráľovstvo nebeské.“
Redakcia AN
Dieťa Ježiš v jasličkách. Živý Boh, ktorý sa stal súčasťou tohto sveta, aby
mohol svet, a najmä nás ľudí, pretvoriť na nový svet a nových ľudí. Ľudí
schopných vďaka jeho smrti a zmŕtvychvstaniu niesť v sebe nový, Božský život. Tento zmysel Vianoc, ktorý si pripomíname, aby sme vedeli,
prečo vlastne na Vianoce robíme to, čo robíme, nás pozýva zamerať svoj
zrak dvoma smermi.
Ten prvý je smerom nahor. K anjelom, ktorí spievajú Glória a posielajú
nás k jasličkám. K nebu, skadiaľ vychádza Boh, aby sa stal jedným z nás.
Lebo tento svet už nie je zameraný sám na seba. Boh sa doňho fyzicky
vnoril, aby ho pozdvihol na Božiu úroveň. A chodiť v tomto svete ďalej
tak, akoby Boha nebolo, je ako žiť v poschodovom dome a nikdy nevyjsť
na poschodie. Náš život má nový rozmer. Zdvihnime svoj zrak uprostred
našich starostí, aby sme videli, že nie sme v nich sami, že Boh je v nich
prítomný.
Ten druhý smer, ktorým máme pozerať, je nadol. Tak ako Boh, keď narodením zhliadol do tohto sveta, do jeho bied a problémov, a neštítil sa
stať sa jeho súčasťou. C. S. Lewis napísal, že to bolo pre neho rovnako
ponižujúce, ako keby som sa ja stal krabom alebo slimákom. A nestačilo
mu len stať sa človekom – on sa ním stal v biede Betlehemskej jaskynky.
A aj teba a mňa týmto pozýva pozrieť sa nadol – tam, kde je chudoba,
nešťastie, nedostatok. A nebáť sa vojsť. Pomôcť, povzbudiť, všimnúť si.
Môže to byť nepríjemné tak, ako pre Boha bolo nepríjemné narodiť sa
ako človek. Ale budeme sa mu tým podobať.
Nech sú Vianočné sviatky pre nás všetkých časom, kedy zdvihneme svoj
zrak k nebu, a nasledujúc Boha ho aj skloníme k tým, ktorí to potrebujú.

Dp. Ondrej Chrvala
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LEKÁRI V OBCI
V apríli tohto roku oficiálne ukončil
svoju činnosť MUDr. Kovalík. K dôvodom a spôsobu jeho odchodu sa už nebudem vyjadrovať. Vznikol nám tak
problém – Ako a kým nahradiť chýbajúceho lekára pre obce Abrahám, Hoste
a Pusté Úľany? Je všeobecne známe, že
lekárov a zdravotných sestier je na Slovensku nedostatok. Napriek tomu sa
nám po vzájomnom rokovaní so starostom Pustých Úľan a pracovníkmi VÚC
Trnava podarilo zabezpečiť nového lekára, MUDr. Bakiča. No pán doktor,
i jeho kolegovia, bol zaťažený ďalšími
ordináciami
v Trnavskom
okrese.
Z tohto dôvodu pre ordinácie v Abraháme a Pustých Úľanoch nevychádzal
dostatok potrebných ordinačných hodín.
Uskutočnili sme preto niekoľko ďalších
osobných rokovaní, na ktorých sa zúčastnili starostovia všetkých dotknutých
obcí, rovnako župan Jozef Viskupič a
pracovníci VÚC Trnava z odboru zdravotníctva. Tu došlo k vzájomnej dohode

o pomoci a podpore riešenia situácie.
Cesta k tomu, aby sme tu mali lekára,
bola dlhá a náročná. Mohol by som ostro
reagovať na „zaručené“ a často hlúpe
vyjadrenia niektorých jednotlivcov.
Dôležité ale je, že máme k dispozícii
svoju lekárku, MUDr. Madajovú, ktorá
bude v Abraháme ordinovať vždy v utorok a vo štvrtok. Ostatné tri dni bude v
Pustých Úľanoch. Obec poskytla a bude
poskytovať podporu pre všeobecného
lekára, rovnako aj pre detskú lekárku
MUDr. Harušincovú. Snažíme sa o zabezpečenie trvalej zdravotnej starostlivosti a spokojnosti našich občanov.
Je potrebné, aby si všetci pacienti, ktorí
majú zdravotné karty tu v ordinácii,
alebo sa len chystajú ich priniesť, našli
čas a uzavreli novú dohodu o zdravotnej
starostlivosti s novou lekárkou. Aj pacienti, ktorí už mali dohodu zavretú
s niektorým z lekárov z minulosti, musia tak urobiť nanovo.

Novozvoleným poslancom parlamentu
by som do budúcna odporučil zaviesť
udržateľnosť zabezpečenia zdravotnej
starostlivosti na Slovensku. Mali by tu
vytvoriť také prostredie, aby novo-vyštudovaní lekári a sestričky hneď po
ukončení školy neutekali do zahraničia,
kde odovzdávajú svoje vedomosti
a zručnosti, získané doma. Pri iných zamestnaniach je potrebné, aby absolventi
odpracovali päť a viac rokov vo firme,
ktorá im umožnila získať vzdelanie.
Tento spôsob by, podľa mňa, celkom určite umožnil vrátiť do zdravotníctva
chýbajúce zdravotnícke sily. No nemusíte so mnou súhlasiť. Na záver chcem
uviesť, že mám veľkú radosť z riešenia,
ktoré sa nám podarilo docieliť. Prajem
všetkým, aby si udržali čo najpevnejšie
zdravie, bez potreby navštevovať lekára.
Igor Németh
starosta

AKO ĎALEJ...
V týchto týždňoch množstvo samospráv na Slovensku riešilo zvýšené náklady na prevádzku a zabezpečenie základných
činností v obci zvyšovaním daní a aj poplatkov za komunálny odpad. Iste ste čítali, že sú mestá a obce, kde zvyšovali
dane až o 100 % a poplatky za komunálny odpad až na priemer 35 euro na občana. Je jasné, že to v týchto samosprávach
vyrieši ľahkým spôsobom financovanie všetkých potrieb v obci, či meste. Toto však nie je spôsob, ktorým sa chce uberať
naša obec. Je ľahké zaťažiť občanov ďalšími zvýšenými odvodmi bez hľadania iných možností, ako priviesť viac peňazí
do obce. V priebehu rokov tak, ako sa vyvíja ekonomika, samozrejme postupne stúpajú náklady na prevádzku vo všetkých
sférach, no nám sa dosiaľ celkom úspešne darilo riešiť časť potrieb obce spracúvaním projektov a čerpaním dotácií. Tento
spôsob umožnil a umožňuje aj naďalej ponechať dane aj poplatky za komunálny odpad v nezmenenej podobe. Niekomu
zrejme prekáža, že obci sa stále darí a možno preto sem posiela kontroly, a tak zaťažuje množstvo ľudí na úradoch a u nás
prácou a stratou množstva času, ktorý by sme vedeli určite lepšie využiť. Žiaľ, máme aj takých ľudí medzi sebou. V tomto
roku po prepočte nákladov na komunálny odpad vyšli náklady na odvoz všetkého odpadu, teda aj kontajnerov zo zberného miesta v prepočte na 35,4 eura na občana. Po odrátaní nákladov na zriadenie a úpravu priestorov zberného miesta
vychádzajú náklady na prijateľných 22,1 eura. U nás je poplatok vo výške 20 eur na občana a ten zostáva nezmenený.
Aby sme nemuseli v budúcnosti pristupovať k zvyšovaniu cien, chcem Vás všetkých poprosiť, aby ste čo najviac separovali svoj odpad. Aby ste v maximálnej možnej miere využívali kompostéry, ktoré ste si v priebehu roku vyzdvihli tu na
úrade. Pre tých, ktorí si dosiaľ neprevzali kompostér, je potrebné, aby si ich zobrali, a tak mohli slúžiť na účel, na ktorý
boli pre vás zabezpečené. Máte ich zdarma. Ďalej je potrebné, aby sme všetci okrem zvyšovania separácie čo najviac znižovali objem vyprodukovaného odpadu. Nebojte sa, vôbec sa nebije zvyšovanie separovania so znižovaním objemu odpadu, naopak. Umožní to zníženie váhovosti odvážaného odpadu, ako aj zníženie počtu kilometrov potrebných na jeho
odvoz, čo pravdaže a samozrejme zníži, respektíve udrží náklady v prijateľnej miere. Ak sami budeme podporovať činnosť obce, pomáhať a nie klásť prekážky pri hľadaní iných zdrojov zvonku, ak sami zodpovedne budeme dodržiavať aspoň základné zvyky s nakladaním s odpadmi, verte mi, že ďalšie roky sa tu nebude musieť nikto zaoberať zvyšovaním
daní či poplatkov za smeti tak, ako sa to teraz udialo a deje v mnohých samosprávach Slovenska.
Ing. Igor Németh
starosta
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodil sa:
Alexej Daniš

Manželstvo uzavreli:
Marek Šiška
a Michaela Planetová

rodičia: Zuzana Zechelová a Marek Daniš

Milan Siska
rodičia: Milan a Katarína Siskoví

Zita Zimová
a Marian Andris

Vitajte medzi nami!

Blahoželáme !

Ospravedlnenie

Jubilanti:

Redakcia AN sa ospravedlňuje za
chybu v rubrike JUBILANTI
v minulom čísle novín.
Ako 80-roční boli chybne uvedení

60 rokov
Peter Školnikovič, Michal Roháček

Milan Kollár, Tomáš Šimon

Mária Hettešová, Darina Bilčíková

Zita Šimonová,

80 rokov

ktorí v roku 2019 oslávili

Stanislav Ležovič

70. narodeniny

Jubilantom srdečne blahoželáme!

Opustili nás
Augustín Gašpar
vo veku 75 rokov

Daniel Bilčík
vo veku 49 rokov

Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
Všetko, čo žije po mne v mojom mene
a v láske, to ma pripomenie.

Každým rokom k jeho koncu s prekvapením zisťujeme, ako rýchlo ubieha čas. Znova je tu na začiatku decembra Mikuláš , jeho dary a dobroty. Prejdú Vianočné trhy a pálime poslednú sviecu na adventnom
venci. Štedrý večer, ktorý má každý rok svoje neodmysliteľné čaro, naplní čas očakávaní a radosti v kruhu
blízkych. Aby sme tú rýchlosť plynutia času nemuseli vnímať s ľútosťou takto ku koncu roka, dajme si
záväzok v novom roku venovať viac pozornosti, lásky a dobroty svojim najbližším a priateľom.

Prajem Vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc. Pevné zdravie,
šťastie a lásku v novom roku.
Starosta obce Ing. Igor Németh
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME
ZO ŽIVOTA MO MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME VO IV. ŠTVRŤROKU 2019
25. októbra sa 23 matičiarov zúčastnilo na celodennom zájazde do Západoslovenského múzea v Trnave, navštívili Smolenický zámok, stretli sa s d.p.
Vladimírom Kišom a urobili prehliadku
„Izby revolučných tradícií v Križovanoch nad Dudváhom“. Predsedníčka
MO napísala o zájazde článok, ktorý bol
spolu s fotografiami zaslaný do online
novín Abrahámčan a na matičnú
stránku.
31. októbra sa 11 matičiari zúčastnili na brigáde na cintoríne: Bohumil
Čambál, Ing. Alfonz Čambál, Ladislav
Buček, Anna Klementová, Anežka
Hrubíková, Tibor Hrubík, Peter Horváth, Peter Masár, Jozef Kollár, Stanislav Ležovič a Stanislav Kollár.
5. novembra sa 17 našich matičiarov
zúčastnilo na poslednej rozlúčke s nebohým MUDr. Hafnerom, čestným predsedom MO MS Cífer, naším dlhoročným
matičným priateľom.

9. novembra sa členovia výborov
MO MS zúčastnili na oslavách 80. narodenín člena výboru Stanislava Ležoviča.
17. novembra sme prijali pozvanie
družobného MO MS Veľké Úľany na
„Sladké a slané dobroty“ – zúčastnili sa
Margita Bučeková, Milada Ivančíková,
Anna Klementová, Terézia Vrbovská,
ktoré zároveň na výstavku prispeli svojimi výrobkami.
19. novembra sme prijali pozvanie
MO MS v Sládkovičove na kultúrnospoločenskú akciu „Zrkadlenie duší“ –
počet účastníkov z našich radov bol 14:
Ladislav Buček, Margita Bučeková, Terézia Vrbovská, Marian Vrbovský, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík, Bohumil
Čambál, Anna Klementová, Magdaléna
Bilčíková, Peter Masár, Magdaléna
Čambálová, Ing. Alfonz Čambál, Tomáš
Šimon, Zita Šimonová.
Výroba ozdôb v klube Matice slovenskej – v spolupráci s komisiou pre

voľnočasové aktivity pri OZ 1.12.2019,
v nedeľu o 14. hod. Členovia výborov
MO MS nainštalovali na stromček
sviečky, ktorý sme po ozdobení rozsvietili. Zo zdobenia stromčeka predsedníčka napísala článok, ktorý bol zverejnený v online novinách Abrahámčan, na
matičnej stránke a v týchto Abrahámskych novinách.
Mikulášske posedenie 7. decembra 2019
v kultúrnom dome. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy
Michala Tareka v Abraháme pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej a RNDr.
Vierky Novanskej. Článok zverejnený
na matičnej stránke a online novinách
Abrahámčan, ako aj v Abrahámskych
novinách.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám

MATIČIARI SA STRETLI NA MIKULÁŠSKOM POSEDENÍ
Ani sme sa nenazdali a opäť je tu
predvianočný čas. Tento čas je
v našom Miestnom odbore Matice
slovenskej v Abraháme už tradične spojený s organizovaním
Mikulášskeho posedenia pre našich členov.
Prítomných privítala predsedníčka MO Matice slovenskej
v Abraháme Anna Klementová.
V príhovore
vyzdvihla
významné výročia v roku 2019,
ktoré sme si pripomenuli aj počas
hodových dní inštalovanou výstavou. V čase od 11.12. do 13.12.
bude MO MS inštalovať výstavu
s vianočnou tematikou, preto
predsedníčka vyzvala matičiarov,
aby sa svojimi vianočnými symbolmi a ozdobami na výstave podieľali.
V slávnostne prestretom kultúrnom dome sa stretlo množstvo pozvaných matičiarov, rodičov
a starých rodičov, ktorí sprevádzali
svoje deti a vnúčatá na vystúpenie. Žiaci
Základnej školy Michala Tareka v Abraháme pod vedením Mgr. Zdenky

Lizákovej a RNDr. Vierky Novanskej
pripravili pre matičiarov veľmi pekný
program. Tanečný krúžok pod vedením
Mgr. Zdenky Lizákovej predviedol

pásmo tancov a hier detí z minulosti
a žiaci 3. ročníka pod vedením
RNDr. Vierky Novanskej vystúpili
s vianočným programom.
Poďakovanie patrí obom pedagogickým pracovníkom, ale aj deťom,
ktoré program nacvičili, a sladkú odmenu si preto právom zaslúžili.
Potom nasledovalo občerstvenie pre
všetkých pozvaných. Mikulášsku kapustnicu navaril náš šéfkuchár Jožko
Ivančík. Ku kávičke už tradične patrí
dobrý koláčik, tentoraz krémeš od
nášho tradičného cukrára a varené
vínko na zohriatie. Čo viac treba,
keď máte okolo seba dobrú spoločnosť, môžete sa do sýtosti vyrozprávať, zasmiať a navzájom potešiť.
Myslím si, že Mikulášske posedenie
splnilo svoj účel. A čo nás čaká nabudúce? No predsa inštalovanie výstavy s vianočnou tematikou, ktorá
bude v klube MO Matice slovenskej
v Abraháme otvorená dňa 14. decembra 2019. Všetkých srdečne pozývame.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám
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NAŠI MATIČIARI OPÄŤ NA VÝLETE

Prežili sme spoločne jeden úžasný deň v
spoločnosti milých a vzácnych ľudí – aj
takto by sme mohli urobiť záver z celodenného výletu, na ktorom sa naši matičiari zúčastnili v piatok 25. októbra
2019. Niekedy by sa mohlo stať, že keď
pripravíte výlet „horúcou ihlou“, nie
všetko musí dobre dopadnúť, ale verte
mi, že tento výlet sa nadmieru vydaril.
Stretla sa spoločnosť, ktorá mala jeden
spoločný záujem. Celý deň si veľmi dobre užiť, či sme to boli mladší sedemdesiatnici, alebo starší osemdesiatnici. Zámer bol taký, aby sa vyhovelo všetkým.
Ráno pred pol ôsmou sme nastúpili do
autobusu na zastávke pri kostole. Súkromný dopravca nám zabezpečil pohodlný 24-miestny autobus a milého,
usmiateho a ešte k tomu aj mladého šoféra, ktorý nás šťastlivo doviezol domov.
Prvou zastávkou bola dlhšie plánovaná
návšteva Západoslovenského múzea
v Trnave. A výsledok bol úžasný. Nádherné expozície, príjemná a rozhľadená
lektorka, ktorá musela zaujať svojím výkladom naozaj všetkých návštevníkov,
jej pozornosť voči návštevníkom v nás
zanechala nádhernú spomienku. Pani
Fajnorová, naozaj aj touto cestou Vám
a celému personálu vrátane reštaurátorov patrí srdečná vďaka za Vašu prácu
a starostlivosť o exponáty v múzeu. Zaujímavosťou je, že každú nedeľu v čase
od 11,00 do 17,00 h je múzeum pre rodiny otvorené zdarma a že je čo

obdivovať, tak to mi môžete veriť. Je to
jediné múzeum na Slovensku, ktoré ponúka túto možnosť.
Čas rýchlo plynul a my sme pokračovali
v našom putovaní. Tentoraz to bol Smolenický zámok. Krásne slnečné počasie,
veselá spoločnosť. Už chýbalo iba niekoľko informácií o mieste, kam sme sa
blížili. Ako sa hovorí, na webe je všetko,
a tak aj informácie o Smolenickom
zámku, ktoré som našim výletníkom
v krátkom referáte priblížila. Smolenický zámok je už v tomto čase neprístupný verejnosti, tak sme si pozreli
dvoranu zámku a potešili sa krásnym
výhľadom na blízke okolie. Aby sme
však nezostali iba pri prehliadke okolia,
náš matičný fotograf nám urobil aj tu
niekoľko spoločných záberov do matičného albumu.
Po obhliadke Smolenického zámku nás
čakal ďalší program. Stretnutie s naším
bývalým správcom farnosti d.p. dekanom Vladimírom Kišom na spoločnom
obede v reštaurácii Tree club Smolenice. Stretnutie bolo naozaj v srdečnej
atmosfére, úsmevom a vtipmi sršiaci
účastníci si sadli za spoločný stôl, kde
pri obede prežili nezabudnuteľné chvíle.
D.p. dekan sa zaujímal o všetko, čo sa v
našej obci deje a my sme sa zase tešili
z toho, že nám bolo dopriate, aby sme
tento deň mohli stráviť s ním.
Po obede nasledovala prehliadka smolenického kostola, ktorý je zasvätený
Panne Márii. K tejto sme si aj spoločne
zaspievali pieseň zo spevníka „Celá

krásna si Mária“. Požehnaním d.p. dekana
Kiša na šťastnú
cestu sme opúšťali smolenický
kostol. Na zvečnenie
tohto
stretnutia sme si
urobili aj spoločné foto, ktoré
nám bude tieto
prekrásne chvíle
pripomínať.
Program nášho
výletu zapadal
do seba ako ozubené kolieska
a naša cesta putovala do Križovian nad Dudváhom. Tu nás už
očakával veľmi
príjemný a usmiaty mladý muž menom
Filip, ktorý je vášnivým zberateľom
predmetov z čias socializmu. V pivničných priestoroch rodinného domu by ste
našli všetko. Od rôznych tabúľ, obrazov,
dobového oblečenia, elektroniky, kníh,
časopisov, búst, nespočetného množstva
rôznych vlajok, preukazov, drogistického tovaru, rôznych obalov potravín,
cigariet, všetko možné aj nemožné. Nestačili sme sa čudovať, kde všetky tieto
predmety taký mladý a nadšený zberateľ
získal. Aj pre takúto zberateľskú činnosť
sa musí človek nadchnúť a že to mladému občanovi Križovian nad Dudváhom nechýba, to môžeme iba dosvedčiť.
Prajeme mu, aby ho zberateľská vášeň
neopúšťala a aby získal aj väčšie priestory, v ktorých by všetky predmety
jeho zbierky našli dôstojné miesto.
Týmto bol program nášho výletu vyčerpaný a niektorí matičiari a pýtajú:
„Anka, a čo nás čaká teraz?“. Ideme ešte
niekde?
Áno, ideme domov, veď doma nás čakajú naši najbližší. Po vystúpení z autobusu sme ešte zotrvali v krátkom rozhovore, poďakovali sme si navzájom za
príjemnú spoločnosť a pobrali pomaly
do svojich domovov. A kam pôjdeme
nabudúce, to si treba poriadne rozmyslieť, veď je na našom Slovensku veľa
prekrásnych a zaujímavých miest.
Anna Klementová, MO MS Abrahám
foto Marian Vrbovský
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ZRKADLENIE DUŠÍ

Členovia MO Matice slovenskej v Abraháme sa už každoročne v mesiaci november zúčastňujú na pozvanie Miestneho odboru Matice slovenskej v Sládkovičove na veľmi peknej kultúrno-spoločenskej akcii v prednese poézie, prózy

a hudobnej produkcie na husle a
klavír pod názvom „Zrkadlenie
duší“ v podaní
žiakov a učiteľov
ZUŠ
Sládkovičovo.
V podaní ekumenického
zboru
Sládkovičovo sme
si vypočuli niekoľko nádherných
slovenských
piesní a na záver
starosloviensky „Otče náš“.
Akcia organizovaná MO Matice slovenskej v Sládkovičove sa uskutočnila za finančnej podpory mesta Sládkovičovo
v kultúrnom stánku Inovatech. Na tejto

kultúrno-spoločenskej akcii sa osobne
zúčastnil aj primátor mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó.
Prítomných privítal predseda MO Matice slovenskej v Sládkovičove Vladimír
Svončinár.
V tomto roku bola akcia venovaná slovenskému národovcovi, politikovi, publicistovi, vedcovi Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia
jeho úmrtia.
V druhej časti bolo už neformálne stretnutie všetkých zúčastnených účinkujúcich i ostatných návštevníkov v aule
Inovatechu, kde sme zotrvali v spoločnosti všetkých prítomných pri pohári
vínka, kávičke, sladkých a slaných dobrotách.
Anna Klementová
MO Matice slovenskej Abrahám

ZDOBENIE STROMČEKA PRED KLUBOM MO MATICE SLOVENSKEJ

Stalo sa už tradíciou, že v predvianočnom období vyrábajú naše deti ozdoby
na stromček, ktorými okrášlia stromček
pred klubom MO Matice slovenskej.
Stalo sa tak aj v nedeľu 1. decembra
2019. V útulných priestoroch klubu MS
sa zišli deti v sprievode svojich rodičov,
ale aj starých rodičov, aby spoločne pripravili ozdoby na stromček. Počas výroby ozdôb si deti mohli pochutnať na
výbornej domácej bábovke, banánových
jednohubkách, medovníčkoch a ďalšom
sladkom pečive. Nechýbali ani mandarínky a salámové a klobásové jednohubky, ktoré zapíjali chutným ovocným
čajíkom. Veď hneď ide práca lepšie od
ruky, keď je aj čo si zajesť.
O občerstvenie sa im postarali rodičia
a starí rodičia. Akciu organizačne zabezpečila komisia pre voľnočasové aktivity pri OZ v spolupráci s MO MS, za

ukázal stromček v celej svojej kráse.
Množstvo drobných žiaroviek sa rozsvietilo ako očká našich najmenších detičiek.
Je pred nami najkrajšie obdobie roka,
predvianočný čas. Čaká nás ešte množstvo rôznych akcií, ktoré sú u nás zaužívané, veď pomaly nám klope na dvere
Mikuláš, ktorý do našej obce zavíta už 5.
decembra a obdarí naše deti množstvom
sladkostí. Matičiari sa môžu tešiť na Mikulášske posedenie a obyvatelia našej
obce na vianočné trhy a výstavu v klube
MO Matice slovenskej s vianočnou tematikou.
Aj takýto je v obci Abrahám predvianočný čas...
Anna Klementová ,
MO Matice slovenskej Abrahám

podpory obce Abrahám a občianskeho
združenia Obec bez hraníc, ktorá zabezpečila aj potrebný materiál na výrobu
ozdôb.
A potom to priPrajeme Vám
šlo. Vonku sa
už
poriadne
ochladilo a na
krásne prežitie vianočných
stromček sme
spoločne
sviatkov, v novom roku
s deťmi zavesili množstvo
ozdôb, ktoré ho
veľa šťastia, zdravia,
budú
krášliť
počas celého
spokojných a úspešných dní.
adventu a verím, že vydržia
MO MS Abrahám
až do Troch
kráľov. Pomaly
sa začalo zmrákať a vtedy sa
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MATERSKÁ ŠKOLA V ABRAHÁME
Školský rok je rozbehnutý a ako rýchlik
uháňa aj čas. A my sa často ani nestačíme čudovať, aký úsek v čase sme už
prešli. Tak sa teraz aspoň na chvíľu obzrieme a pripomenieme si, čo sme
v škôlke od posledného vydania Abrahámskych novín spolu zažili.
V októbri sme prispôsobili naše denné
učebné témy nielen jeseni v prírode, ale
aj v ľudskom živote. Mesiac úcty k star-

ším sme vnímali ako príležitosť pripomenúť deťom prirodzené zrenie v ľudskom živote. „Raz aj zo mňa bude isto
mamička, no a z mamičky sa stane

babička...“ a „Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko...“ ‒ to boli témy
na rozhovor s našimi malými mudrlantami. A potom, keď sa na túto tému vyrozprávali a keď sme sa dozvedeli napríklad aj to, že jeden chlapček by nikdy
nechcel mať deti, ale už sa teší na svoje
vnúčatá, nastal čas, keď sme začali nacvičovať program, ktorým by sme naše
babky a dedkov potešili. Pani učiteľka
Ostrožanská nacvičila ľudové pásmo:
„Čie sú to kone“, ktorým deti pozdravili
obecnú akciu v kultúrnom dome.
V novembri sme s deťmi absolvovali
výchovný koncert, v ktorom sa zozná-

mili s hrou na gitare, vyskúšali si rytmické nástroje, počúvali aj spievali
známe pesničky, zatancovali si a zároveň sa dozvedeli čosi nové, presne v duchu názvu koncertu: „Naše telo a zdravie“.
December by nebol dokonalý bez Mikuláša. Tento najviac emocionálne vypätý
zážitok si naše deti užili v kultúrnom
dome, kde ho privítali s malým strachom a veľkými očakávaniami. Ich

program učiteľky dlho a dôsledne pripravovali a verím, že všetci, ktorí v ten
deň prišli, si ho s potešením vychutnali.
Priaznivci materskej školy si v tento deň
mohli kúpiť aj malú vianočnú dekoráciu,
ktorú vyrobil personál MŠ.
Naše učiteľky tiež naaranžovali javisko
textilnými dekoráciami, aby dýchalo
sviatočnou atmosférou a zhodli sa na
tom, že by bolo veľmi vítané, keby bol
kultúrny dom do budúcnosti vybavený
textilnou zástenou, kvalitným osvetlením javiska bodovými svetlami, ako aj
zvukovou technikou tak, aby bol zážitok
divákov pri podobných akciách kvalitnejší.
A čo ďalšie čaká naše deti, o tom vás
budeme určite informovať nabudúce.
Najkrajšie sviatky nám už klopú na
dvere, a preto by som Vám za celý kolektív materskej školy chcela zaželať,
aby láska a priateľstvo boli tým najsamozrejmejším darčekom, ktorý každý
z nás dostane aj daruje. Prajem všetkým, aby sa im podarilo prežiť magické
Vianoce a aby si zároveň spomenuli na
to, že nie na hmotné darčeky, ale na atmosféru Vianoc si spomíname aj v starších rokoch svojho života. Preto zažite
vianočné sviatky, na ktoré budú vaše
deti spomínať po celý svoj život.
A k tomu ešte krásny a zdravý nový rok
všetkým!
Mgr. Juliana Baňasová,
riaditeľka MŠ Abrahám
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA V ABRAHÁME
JESENNÝ PLES TEKVÍC

MLADÍ REPORTÉRI

Jesenné obdobie sa spája s rôznymi podujatiami, na ktorých často nechýbajú ani jesenné
plody z našich záhrad. Jedným takým podujatím bol aj Ples tekvíc. Deti si mohli doma
spolu s rodičmi vyskúšať tvorenie rôznych
svetlonosov, ktoré boli rozmiestnené na školskom dvore a dotvorili príjemnú atmosféru.
11. október 2019 bol krásny jesenný deň. Od
rána sme sledovali oblohu, pretože bol pred
nami tajuplný večer spojený so zaujímavými
aktivitami. Podujatie sa začalo tvorivými dielňami, ktoré pripravili pani učiteľky so svojimi
žiakmi.

Základná škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu Mladí
reportéri pre životné prostredie. Ide o vzdelávací program medzinárodnej
Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education ‒ FEE) určený mladým ľuďom vo veku 11 ‒ 25 rokov. Jeho
cieľom je zapojiť žiakov do riešenia environmentálnych problémov, rozvíjať ich environmentálne povedomie, mediálne, komunikačné a občianske zručnosti. Program zároveň podporuje projektovú formu vzdelávania,
keď tím študentov a učiteľov realizuje rôznorodé aktivity v rámci výučbového procesu aj mimo neho.
Mladí reportéri našej školy budú počas školského roka skúmať lokálne
problémy životného prostredia, hľadať riešenia a svoje zistenia prezentovať širokej verejnosti novinárskou formou.
Lesy majú veľký environmentálny význam. Sú domovom mnohých rastlín a živočíchov.
Čoraz častejšie sa však stávajú smetiskom a miestom nelegálnych skládok. Aj Abrahámsky park je napriek 4. stupňu ochrany neustále znečisťovaný odpadom. Hliníkové plechovky predstavujú nebezpečenstvo v
prírode, kde sa rozkladajú približne 20 ‒ 100 rokov. Počas ich rozkladu
môže dôjsť k poraneniu živočíchov aj ľudí. Môžu spôsobiť rezné rany a
infekcie. Myslíme na to skôr, ako sa rozhodneme hodiť plechovku do
trávy!
RNDr. Viera Novanská, PhD.
Prvé fotografie mladých reportérov

Po zotmení sme vytvorili sprievod s lampášikmi, ktoré si žiaci vlastnoručne vyrobili,
alebo kúpili. Po príjemnej prechádzke večerným Abrahámom sme sa vrátili späť do školy,
kde sme sa občerstvili teplým čajom a pestrou
nádielkou chutných koláčov a slaného pečiva,
ktoré s láskou pripravili mamičky a babičky,
za čo im patrí veľká vďaka.
Obzvlášť ďakujeme mamičkám, ktoré nám
pomohli pri výzdobe a príprave občerstvenia a
s úsmevom sa postarali o naše hladné brušká.
Jesenná výzdoba a skvelá nálada vyvolala v
každom z nás spomienky na odchádzajúce
teplé dni a priniesla príjemné spestrenie v každodennom zhone.
Mgr. Lucia Krčmáreková

Abrahámsky park nie je smetisko!
Kristína Štefunková, 7. roč.

Plechovky v Abrahámskom
parku.
Kristína Bohunická, 7. roč.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Žiakov našej školy sme prihlásili do 10. ročníka československého projektu pre základné školy Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať. Projekt
vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřiho Mahena
v Brne.
Žiaci vyrobili rôznymi výtvarnými technikami množstvo záložiek do kníh. Okrem
nich sme pridali do balíka rôzny reprezentačný materiál o škole, o Abraháme a poslali
do vyhlasovateľmi pridelenej Základní školy Plavy v Česku. Od partnerskej školy
prišiel balík plný záložiek, informačných materiálov o obci, náramky a časopisy.
Sme radi, že sme nadviazali kontakt s novou školou, a tak žiaci mali príležitosť spoznať bližšie český jazyk a život žiakov pod Jizerskými horami.
Mgr. Zdenka Lizáková
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EXKURZIA DO NITRY
Dňa 3. októbra 2019 sme zorganizovali pre žiakov druhého
stupňa našej základnej školy exkurziu do Nitry s tematikou dejepis a technika, v rámci ktorého sme navštívili Ponitrianske
múzeum v Nitre a Autosalón – Autoshow NITRA 2019.
Po príchode do Nitry sme ako prvé navštívili expozície Ponitrianskeho múzea, kde sme mali možnosť najprv nahliadnuť do
hokejových dejín prostredníctvom výstavy s názvom „90 rokov
slovenského hokeja“. Súčasťou tejto výstavy boli predmety dokumentujúce rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského
hokeja – olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, športová
výstroj osobností ľadového hokeja od najstarších čias až po súčasnosť.
V ďalšej časti expozície múzea sme si pozreli súbor najvzácnejších pamiatok hmotnej kultúry v dávnej minulosti Slovenska,
medzi ktorými nás zaujali najmä zbierky 2200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území – od
staršej doby kamennej až do 17. storočia.
Pokračovali sme exponátmi, ktoré nám priblížili kultúrno-historický vývoj Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až
po stredovek najmä priblížením veľkomoravského obdobia v 9.
‒ 10. storočí takými exponátmi, ako šperky, ozdoby odevu,
zbrane i predmety dennej potreby, trojrozmerné rekonštrukcie
obydlí typických v jednotlivých obdobiach.
V závere tejto časti exkurzie sme si pozreli výstavu takmer 100
kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry, ktoré
reprezentovali druhovú pestrosť živočíchov obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie.
Vyvrcholením tohto nášho putovania za poznaním bola návšteva Autosalónu – Autoshow Nitra 2019, kde nás už čakali horúce automobilové novinky 30 automobilových značiek, 35 noviniek a ďalšie výstavné premiéry sprostredkované viac ako 200
vystavovateľmi.
Medzi hlavnými nosnými témami tohtoročného nitrianskeho autosalónu je potrebné vyzdvihnúť nastupujúci trend elektrických
áut, ich nezadržateľné uvádzanie do výroby a rozširovanie do
predajných sietí väčšiny najznámejších automobilových značiek.
Okrem noviniek a trendov sme využili aj možnosť pozrieť si aj
historické vozidlá a motocykle a pri príležitosti 100. výročia
značky Citroën aj ikonické modely 2CV (Kačica), DS a Mehari.
Skoro popoludní sme odchádzali z Nitry síce unavení, ale obohatení pestrými zážitkami a nádejou, že v budúcnosti ešte
navštívime podobne zaujímavé miesta a rozšírime si naše vedomosti získané v škole aj osobným prežívaním ich zhmotnených
podôb.
PaedDr. Attila Czakó
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ETWINNING
NAJVÄČŠIA KOMUNITA ŠKÔL V EURÓPE

V súčasnosti si každý z nás si uvedomuje dôležitosť
ovládania cudzieho jazyka. K podpore vzdelávania
v cudzom jazyku vo veľkej miere prispieva program
eTwinning, ktorý v sebe zahŕňa spoločenstvo škôl z
celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Podporuje využívanie moderných informačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl a ich vzájomnú spoluprácu. Všetko sa odohráva v bezpečnom virtuálnom
prostredí „TwinSpace“. Žiaci tak majú možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, nadobudnúť počítačové
zručnosti, vytvárať nové kamarátstva a zviditeľniť
školu v Európe. Dôležité je, že je využité zmysluplne
a okrem spomínaných možností vedie aj k prezentovaniu vlastnej kultúry, národa, tradícií, rôznorodých zručností, búraniu predsudkov a stereotypov.

Na základe osobnej účasti a získaných skúseností z
eTwinning semináru „ Collaborative activities go beyond communication and Exchange of materials“
(Aktivity vytvorené vzájomnou spoluprácou vedú
nielen ku vzájomnej komunikácii a výmene materiálov, ale omnoho ďalej...) v Bratislave v dňoch 10. 10 12.10. 2019, ktorého sa zúčastnilo viac než 70 učiteľov
základných a stredných škôl z 15 európskych krajín, sa
našej škole podarilo nadviazať spoluprácu s niekoľkými školami z Európy, čo následne viedlo k vytvoreniu
alebo zapojeniu sa našej školy do niekoľkých eTwinning projektov.
Žiaci 9., 8.,7. roč. sa zapojili do nášho prvého eTwinning projektu „Príslovia a porekadlá –projekt Európskeho dňa jazykov, výmena interaktívnych pohľadníc“ s viac než 20 školami z celej Európy v rámci osláv
Európskeho dňa jazykov. Žiaci 9. roč. sa s nami prostredníctvom prezentácie podelili o svoje získané vedomosti a skúsenosti. Záver ich prezentácie bol obohatený
o interaktívny kvíz spracovaný pomocou aplikácie
Kahoot. Víťazmi kvízu sa stali žiaci 5. ročníka, ktorým
boli odovzdané darčeky pripomínajúce Deň európskych
jazykov. Hlavnou myšlienkou projektu bola snaha o
podporu jazykovej a kultúrnej rôznorodosti Európy prostredníctvom ľudových múdrostí, prísloví a porekadiel.
Určite sa pýtate, prečo? Poznanie prísloví, porekadiel v
sebe ukrýva múdrosť našich predkov nadobudnutou
tisícročnou skúsenosťou. Mali by sme si uvedomiť,
aký hlboký význam majú všetky ľudové múdrosti, príslovia a porekadlá pre život každého z nás. Človek by sa
mal snažiť získať v živote tie najvzácnejšie ľudské
vlastnosti ako je láska k blížnym, cnosť, ohľaduplnosť,
česť a osobná dôstojnosť.
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Rozhodnutie je na nás všetkých. Veď ako
povedal sám veľký Sokrates: „Nauč sa
prehrávať vo veciach, na ktorých len
málo záleží, ale za každú cenu bráň svoju
ľudskú česť. Všetko záleží len na tebe.
Usiluj sa hľadať ozajstnú múdrosť.“

Spoločne sa budeme snažiť hľadať
„múdrosť“ aj v našom ďalšom projekte,
v ktorom sme nadviazali partnerstvo
so školami z Talianska, Moldavska, Maďarska, Portugalska a Slovenska. Vzájomnou spoluprácou sme vypracovali
plán projektu Environment is a priceless
heritage – protect it! (Životné prostredie
je neoceniteľné dedičstvo – ochraňujme
ho!). Naša škola v spolupráci so školou
z Moldavska sa stala jeho hlavným koordinátorom a projekt bol schválený jednotlivými národnými agentúrami. Jeho realizácia je naplánovaná od novembra až do
júna šk. roka 2019 a 2020. Počas jeho realizácie sa budeme snažiť prezentovať
našu školu, obec, krajinu. Hlavným cieľom je poukázať nielen na krásy nášho životného prostredia, ale aj mnohé problémy, s ktorými v 21. storočí prichádzame do kontaktu a možnosti ich eliminácie. Do projektu plánujeme zapojiť predovšetkým žiakov 7. a 8. ročníka, ale
v prípade ochoty aj celú školu, a to prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré vedú
k ochrane životného prostredia. Pevne
verím, že i všetci obyvatelia nášho krásneho Abrahámu budú nápomocní pri
ochrane nášho životného prostredia, ktoré
je podstatnou súčasťou našich každodenných životov.
World investigation (Prieskum sveta)
je názov projektu, ktorý realizujeme so
žiakmi 9. ročníka od októbra a budeme v
ňom pokračovať do konca šk. roka s viac
než 5 európskymi školami, dokonca aj so
školou z Kórey. Jeho cieľom je okrem
vzájomného spoznávania sa aj búranie
predsudkov a kultúrnych bariér, vypracovanie online slovníka z oblasti médií, podieľanie sa na vytvorení spoločnej knihy
a mnohé ďalšie aktivity. Všetky vytvorené materiály budú súčasťou spoločne
vytvoreného „svetového“ online časopisu.
Myšlienka J.A. Komenského „škola
hrou“ je súčasťou nášho zatiaľ posledného projektu pod názvom „Welcome on
Board“ (Vitajte na palube), ktorý je zameraný na využitie rôznych edukačných
hier vo vyučovaní. O jeho priebehu vás
budeme informovať v najbližšej dobe.
Mgr. Martina Žgančíková
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v ZŠ M. TAREKA ABRAHÁM pri príležitosti osláv
EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV

26. september je venovaný Európskemu dňu jazykov. Oslavuje sa od roku
2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Jedným z hlavných cieľov je
podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej
únie. V celej Európe si v týždňoch pred a po 26. septembri pripomíname jej
jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov
nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj
osobnosti. V našej škole sme si tento výnimočný deň pripomenuli 18. októbra 2019. Sme veľmi radi, že nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia a naši
priatelia školy neváhali a oslávili s nami Európsky deň jazykov 2019.
Počas 1. vyučovacej hodiny sa žiaci prvého stupňa zhromaždili v 1. ročníku,
kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o Dni európskych jazykov, vypočuli
si báseň „Domov“ v podaní členov školského parlamentu, rozprávali sa o význame rodného jazyka pod vedením Mgr. I. Zelmnovej. Tento výnimočný
deň otvorili slávnostným príhovorom pri stretnutí žiakov druhého stupňa v 6.
ročníku členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU, Richard Somogyi (vo
funkcii predsedu ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU) a Laura Kondákorová
(žiačka 6. ročníka).
V rámci spoločnej besedy o význame poznania cudzích jazykov a kultúr sme
mali možnosť oboznámiť sa aj s prezentáciou žiakov 9. ročníka, ktorí sa s
nami podelili o svoje skúsenosti a vedomosti získané z eTwinning projektu
„Príslovia a porekadlá –projekt Európskeho dňa jazykov, výmena interaktívnych pohľadníc“ s viac než 20 školami z celej Európy. Záver ich prezentácie bol obohatený o interaktívny kvíz spracovaný pomocou aplikácie
Kahoot. Víťazmi kvízu sa stali žiaci 5. ročníka, ktorým boli odovzdané darčeky pripomínajúce Deň európskych jazykov.
Počas druhej vyučovacej hodiny sme mali možnosť medzi nami privítať študentku Anitsu Yankinu pochádzajúcu z Kazachstanu, ktorá u nás študuje nemecký jazyk v odbore komunikácií na UCM v Trnave a rozpráva piatimi jazykmi. Je pre nás veľkou inšpiráciou pre štúdium cudzích jazykov. Počas
druhej a tretej vyučovacej hodiny sa žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi
učiteľmi rozprávali o rôznych krajinách Európy, vymieňali si svoje jazykové
a cestovateľské skúsenosti, ktoré vyjadrili v rôznej podobe vo forme vytvorenia básní, projektov, ale aj obrázkov. Žiaci druhého stupňa si v priebehu
týchto hodín pripravili zaujímavé súťaže, kvízy, interaktívne prezentácie aj
s využitím interaktívnej tabule a zábavné aktivity pre svojich mladších spolužiakov v anglickom, nemeckom, v slovenskom, ruskom, kórejskom jazyku,
ale aj v mnohých iných jazykoch. Tieto príjemné chvíle so svojimi terajšími
priateľmi sme si spríjemnili posedením pri rôznych jedlách, nápojoch, zdravom a chutnom ovocí a zelenine z rôznych kútov Európy, vrátane nášho Abrahámu, Hoste, Malej Mače. Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny mali žiaci 1.
stupňa a všetci priatelia našej školy príležitosť navštíviť žiakov druhého
stupňa v jednotlivých triedach, overiť si svoje jazykové vedomosti, zručnosti,
naučiť sa mnoho nového, ale aj možnosť pochutnať si na dobrotách, ktoré
sme si my, priatelia, navzájom pripravili.
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ŠKOLSKÝ PARLAMENT si pre nás v rámci
osláv EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV pripravil súťažný kvíz, ktorý sa skladal z 10 otázok.
Kvíz bol zverejnený na nástenke ŠP od 17.10 do
20.10.2019. Stačilo už len pozorne počúvať, čítať, zapísať si správne odpovede a do 22.10.2019
v rámci osláv EDJ v našej škole vyplniť so svojimi spolužiakmi odpoveďový lístok, napísať
ročník a následne lístok vhodiť do krabičky,
ktorá bola v priebehu týždňa umiestnená pri nástenke ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU. Dňa
13.11.2019 členovia ŠP vyhodnotili jednotlivé
odpovede tried a predseda ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU R. Somogyi počas zasadnutia ŠP vyžreboval a oznámil víťaznú triedu. Stali sa ňou
žiaci 9. ročníka, ktorí samozrejme odpovedali na
všetky otázky správne. GRATULUJEME VÍŤAZOM! Sme veľmi radi, že spoločnou tímovou
prácou sa nám podarilo zažiť nádherný deň a zo
školy sme odchádzali obohatení o nezabudnuteľné zážitky. Spoločne sme sa podieľali na naplnení nášho spoločného hesla „Proverbs make
us wiser“ („Aj vďaka prísloviam sme múdrejší.“) nielen spomínanými aktivitami, ale aj
svojím správaním, pozitívnym prístupom ku
škole, k vzdelávaniu a toleranciou k ostatným
národom a ľuďom, ktorí sú ich živou súčasťou.
Mgr. Martina Žgančíková

EXKURZIA MESTO ROBOTOV
V rámci krúžku PRIMAT sme v októbri absolvovali exkurziu s názvom
Mesto robotov, ktorá sa konala v Bratislave, v priestoroch obchodného
centra Avion shopping park. Mohli sme si vyskúšať 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Veľkej Británie a Ruska, vidieť
Tesla show, 8 zón virtuálnej a rozšírenej reality, divadlo robotov, zariadenie na pohybovanie objektami silou mysle, povoziť sa na elektromobile, vyskúšať si výťah do vesmíru, alebo zahrať sa na hviezdu a prežiť
s ňou jej životnú púť od vzniku až po jej zánik.

Mgr. Viera Lehotská

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

11.9.2019 ‒ OFK Abrahám Hoste ‒ futbalový turnaj prípraviek v Sládkovičove ‒ Memoriál Ladislava Józsu:
1. miesto!

19.11.2019 ‒ Turnaj vo futsale ‒ starší žiaci, obvodné
kolo, vo Veľkej Mači: 3. miesto.

6.11.2019 ‒ Turnaj vo vybíjanej ‒ najmladší žiaci, obvodné
kolo, v Galante: 2. miesto.

27.11.2019 ‒ turnaj vo futsale ‒ starší žiaci, okresné kolo v
Seredi: 3. miesto.
Mgr. Marian Hrbán
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PÚTNICKÉ MIESTO – MARIANKA
Popri sviatku Vianoc si pri narodení Božieho syna pripomíname aj jeho matku
Pannu Máriu.
Marianka je známa ako najstaršie pútnické miesto na Slovensku aj v ostatnej
Európe.
Stredobodom mariánskeho kultu je 42
centimetrov vysoká soška Panny Márie
vyrezaná z hruškového dreva s malým
Ježiškom na kolenách. Milostivá soška
tálskej Madonny vznikla roku 1030. Vyrezal ju pustovník, ktorý žil v tunajšom
lese.

Soška tálskej Madonny
v jednom z jej typických oblečení.
Prvý zázrak o nájdení sošky opisujú
pavlínski kronikári: Akýsi zbojník,
ktorý žil v tom lese, bol povestný zlým
životom. Jeho manželke sa narodili
dvojčatá, ktoré boli postihnuté. Považoval to za trest. Začal robiť pokánie, vo
sne sa mu zjavila Matka Božia a povedala mu, aby svoje deti umyl v blízkom
prameni. Keď ich umýval, našiel
v piesku zázračnú sošku. Položil ju do
kaplnky, ktorú pre ňu postavil a sľúbil
svoj život napraviť. Zvesť o prameni
a soške sa čoskoro rozšírila. Putovali
tam ľudia s prosbami o vyslyšanie, napiť
sa vody z prameňa alebo sa ňou umyť.
História Marianky ‒ Tálu
Pôvodný názov obce pochádza z nemeckého Tál, čo značí údolie – dolina.
Postupne sa názov menil na Mariatál.
Súčasný názov pútnického miesta i obce
je oficiálny od roku 1993 – Marianka.
Počiatky dejín Marianky sú späté s rádom pavlínov. Uhorský kráľ Ľudovít 1.
Veľký z rodu Anjou s úcty k Panne Márii daroval majetky pre pútnické miesto
(roku 1377). Za pôsobenia vlády Habsburgovcov zažila Marianka najväčšiu

slávu. Pavlíni spravovali pútnické
miesto do roku 1792, potom to boli rôzni
diecézni kňazi a od roku 1927 bola v
správou pútnického miesta a farnosti poverená rehoľa Tešiteľov (Kongregácia
bratov Tešiteľov z Getseman). Marianku spravujú dodnes.
Bazilika Narodenia Panny Márie
Dominantnou stavbou pútnického
miesta je Bazilika Narodenia Panny Márie. Titul bazilika minor získala 31. júla
2011. Do obetného stola boli vložené
roku 2016 ostatky mučeníkov biskupov
Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka.
Okrem baziliky sa duchovné aktivity konajú v dobrom počasí pri jaskynke
Panny Márie. Jaskynka je vo svahu smerom k prameňu. Pútnici ju často navštevujú a prosia o potrebné milosti.

Pohľad na baziliku
Narodenia Panny Márie.
Kaplnka Svätej Anny
Okrem baziliky sa nachádzajú v Marianke aj iné vzácne pamiatky, ako kaplnka svätej Anny postavená roku 1691.
Cestu k svätému prameňu lemuje 6 kaplniek, ktoré sa nazývajú kaplnkami radosti Panny Márie.

Kaplnka Svätej Anny.
Kaplnka Svätej alebo Zázračnej
Studne
Po bazilike Narodenia Panny Márie je
kaplnka
Zázračnej
studne
2.

najvýznamnejšou stavbou v mariánskom údolí. Podľa legendy je práve tým
miestom, kde sa Panna Mária zjavovala
a kde bola nájdená zázračná soška.

Kaplnka Zázračnej studne.
Studňa – prameň je kľúčovým bodom
pútnického miesta, veriaci tu prosia
o milosť a požehnanie. Prameň bol obnovený a prístup k nemu opravený roku
2018.

Požehnanie obnovenej studničky pre
svätý prameň
biskupom S. Zvolenským.
Krížová cesta
Stojí na svahu pri ceste k Svätej studni.
Dali ju postaviť Tešitelia v rokoch 1930
‒ 1936.

Zastavenia krížovej cesty.
Bývalý kláštor pavlínov – Exercičný
dom spravujú Tešitelia.
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Banícka expozícia.
Dnes je Marianka modernou obcou.
Blízkosť Bratislavy – 12 km a zároveň
prírodné prostredie na úpätí Malých
Karpát priťahuje obyvateľstvo (v súčasnosti má približnee 2000 obyvateľov).

Pútnický alebo Exercičný dom.
Obec Marianka
Okrem pútnickej tradície má významné
miesto banícka minulosť v dejinách
obce. Ťažila sa tu úžitková bridlica.
V bývalej banskej štôlni je zriadené banské múzeum.
Obecný úrad – Marianka.
Hlavné púte v Marianke
• Slávnosť narodenia Panny Márie –
hlavná púť (8. september)
• Slávnosť Najsvätejšej Trojice ‒ v
nedeľu, týždeň po Zoslaní Ducha
Svätého

•

Sviatok svätej Anny – Hody (26.
júl)
• Púť detí – posledná májová sobota
• Mesačná púť ‒ v sobotu pred druhou nedeľou v mesiaci
Aj abrahámski občania si spomínajú,
ako putovali do Marianky. Naši otcovia
a matky mali túto účasť komplikovanú
dopravou, napríklad šli procesiou do Cífera, potom vlakom z Cífera po Raču
a odtiaľ pešo po úpätí Malých Karpát do
Marianky.
S láskavým dovolením z literatúry
Pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu,
CCG (V zemi zvanej Tál)
vypracoval Peter Krivosudský
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KYNOLOGICKÝ KLUB ABRAHÁM

Je čas, keď všetci máme k sebe akosi
bližšie. Tešíme sa na Vianoce, na čas
strávený s rodinou a priateľmi, na vôňu
a chuť vianočných dobrôt a na rozžiarené detské očká pri krásne vyzdobenom
stromčeku.
Je to krásny čas, keď takmer každý
spomalí, odloží na chvíľu starosti
všedných dní a venuje sa sebe, svojim
blízkym a oddychuje.
Nedá mi, aby som nespomenula aj
zvieratká. Všetky zvieratká, domáce i
divé, neodmysliteľne patria do nášho
života. Skúsme trochu myslieť aj na ne.
Prikŕmiť sýkorky, vystlať psíkovi búdu

slamou a hlavne si dobre premyslieť
živé darčeky pod stromček. Takýto

darček, aj keď s najlepším úmyslom,
môže byť bez predchádzajúcej dohody a
zvážení všetkých možností, nevhodný.
Aj zvieratká cítia lásku, strach i bolesť.

Myslime na to aj na Silvestra, keď pri
púšťaní, pre nás nádherných ohňostrojov, majú všetky zvieratká obrovský
strach. Buďme viac empatickí a naučme
to aj deti, vysvetlime im, že nie všetci
majú z toho búchania radosť, ale práve
naopak, cítia neuveriteľný strach a
bolesť...
V mene všetkých členov Kynologického klubu Vám všetkým prajem
príjemné prežitie vianočných sviatkov,
plných pohody, zdravia, šťastia a lásky...
A pokojného Silvestra. :-)
Eva Kollárová
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PRACOVNÉ STRETNUTIE
V priestoroch klubu Matice slovenskej
Abrahám sa na podnet občianskeho
združenia Aquila Abrahám (OZ Abrahám) uskutočnilo pracovné stretnutie, na
ktorom bol prerokovaný stav chráneného územia park Abrahám s cieľom
oboznámenie sa s terajšou situáciou
a pokúsiť sa navrhnúť ďalší postup pri
záchrane parku. Na stretnutí sa zúčastnil
riaditeľ Chránenej krajinnej oblasti
(CHKO) Dunajské Luhy a CHKO Ponitrie p. Siklienka spolu s p. Ižakom
z CHKO Dunajské Luhy, ďalej sa na rokovaní zúčastnili M. Kralovič predseda
Občianskeho združenia Aquila, M. Vrbovský, B. Čambál, P. Horník, P. Masár.
Stretnutie otvoril a prítomných privítal
M. Vrbovský, ktorý stručne oboznámil
prítomných so situáciou okolo parku,
ktorý je v 4. stupni ochrany, je v správe
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, ktorá ukončila činnosť
v liečebni Abrahám roku 1998. DFNsP
neskôr torzo liečebne predala aj
s parkom súkromnej firme, no pretože je
park v 4. stupni ochrany, bol to nezákonný predaj parku (Zák. 543/2002 par.
62) a liečebňa aj s parkom sa vrátila po
zásahu prokuratúry späť do správy DFN
a majetku SR. Následne bola opäť samotná liečebňa predaná aj s 1,2 ha pozemkom okolo liečebne inému súkromnému záujemcovi a park bol v ponukovom konaní ponúknutý do správy rozpočtovej, prípadne príspevkovej štátnej
organizácii, no na túto ponuku nik
okrem obce Abrahám nereagoval, no
DFNsP tvrdí, že správcom parku nemôže byť obec Abrahám.
Postoj k tejto problematike okolo parku
predniesol pán Ižak z CHKO Dunajské
Luhy, ktorý spolu s riaditeľom CHKO
pánom Siklienkom povedali, že budú
nápomocní pri záchrane parku, ale majetkovoprávnu problematiku riešiť pri
platnosti terajšej legislatívy ovplyvniť
nevedia.
Celú situáciu okolo liečebne, bývalého
kaštieľa, podrobne vysvetlil B. Čambál,
ktorý bol v tých rokoch starostom. Zdôraznil, že s týmto závažným problémom
sa obrátil na viaceré štátne orgány, políciu, prokuratúru, ministerstvo zdravotníctva, okresný úrad Galanta, krajský
úrad Trnava a samozrejme DFNsP Bratislava. Žiaľ nasledovali len plané nesplnené sľuby, že sa to bude riešiť, že sa na
to okamžite pozrú, že to nie je problém,
no nikto neurobil nič pre záchranu

liečebne a parku. Liečebňa, ktorej privatizácia prebiehala v réžii DFNsP Bratislava, bola po dvoch rokoch od skončenia prevádzky v dezolátnom stave, následne po spätnom vrátení späť do
správy DFNsP ostala niekoľko rokov
bez stráženia, a to bol začiatok konca
dovtedy úplne funkčnej liečebne, kde
boli viaceré skutočne vynikajúce športové, zábavné a prevádzkové zariadenia
‒ spomeniem len niektoré, ako bazén
s termálnou vodou z 850 metrového hĺbkového vrtu špeciálne pre tento účel vyvŕtaného, minigolf, malý amfiteáter, futbalové miniihrisko, základná škola pre
deti v liečebni, volejbalové ihrisko, podzemné závlahy v udržiavanom parku,
asfaltová prístupová cesta, zrekonštruovaný park s rozlohou 10,83 hektára, oplotený celý areál liečebne, v liečebni bol
röntgen, náhradný zdroj elektrickej
energie v prípade výpadku zo siete, vybudovaná bola vodovodná prípojka
z obce, celá prístupová cesta bola osvetlená prícestným parkovým osvetlením,
v liečebni bolo zamestnaných približne
40 zamestnancov a liečilo sa tam približne 60 detí v turnusoch. B. Čambál na
záver svojho príspevku uviedol, že z bývalej liečebne zostala iba ruina a toto
všetko sa stalo napriek tomu, že o tomto
závažnom probléme liečebne a parku
vedela celá štátna byrokracia spolu s vedením DFNsP a ministerstvom zdravotníctva. Konštatoval, že príčinou úplného
zničenia krásnej liečebne bolo zlyhanie
a nefunkčnosť štátu, štátnych organizácií všetkých stupňov. Napriek tomu za
túto obrovskú tragédiu a škodu veľkého
rozsahu nebol nik braný na zodpovednosť, nik nebol potrestaný, všetko sa zamietlo pod koberec. Z liečebne je teraz
úplná ruina, park chátra, povedal B.
Čambál.
Následne sa podrobnejšie k parku vyjadril M. Vrbovský, ktorý podrobne aj
na korešpondencii prítomným vysvetlil
celú situáciu okolo parku. Ukázal prítomným dokumenty ‒ záznam z revízie
parku v roku 2007, písomnú aj elektronickú komunikáciu z DFNsP, okresnými úradmi, ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom financií, ministerstvom životného prostredia, záznam
z rokovania s vedením DFNsP, záznam
z konferencie o parku a s ďalšími dokumentmi. Zo všetkých týchto spomenutých dokumentov a záznamov vyplýva,
že opäť tak, ako to bolo s bývalým

kaštieľom, následne s liečebňou, štátne
orgány zlyhávajú, vyhovárajú sa jeden
na druhého, sľubujú, nekonajú z nášho
podnetu, alebo na základe svojich kompetencií, nekonajú pre záchranu parku
nič, alebo len sporadicky bez následného pozitívneho výsledku.
Posledné rokovanie s DFNsP prebehlo
roku 2017, kde na záver do zápisu boli
navrhnuté tri možnosti zmeny správcu
parku, ktorý by sa o park aj fyzicky staral a ktorý by spĺňal aj zákon o správe
majetku štátu. Žiaľ doteraz sa ani jeden
variant navrhnutý DFNsP nerealizovala.
OZ Aquila kategoricky odmietla návrh
na zníženie stupňa ochrany, aby sa mohol park po znížení stupňa ochrany predať aj súkromnému vlastníkovi, bolo by
to obchádzanie zákona. Tento návrh
DFNsP nebol vedený s cieľom záchrany
parku. Tu bolo vysoké riziko, že ak sa
park dostane do súkromného vlastníctva, bol by to koniec možnosti návštev
pre našich obyvateľov a ostatnú verejnosť a ohrozená samotná existencia
parku. Zmena správcu je možná, je však
nevyhnutné, aby sa týmto problémom
vážne zaoberali kompetentné orgány
a nielen sa iba vyhovárali jeden na druhého. Poukázal na paragraf zákona
o správe majetku štátu (278/1993), kde
sa píše, že spravovať štátny majetok
môže iba organizácia, ktorej tento majetok slúži v rámci predmetu činnosti, čo
DFNsP nespĺňa, pretože v predmete činnosti DFNsP nemá správu parkov, ale
liečenie detí, a preto takýto majetok nemôže legálne spravovať. Prakticky sa
ani o park nestará. Prevod správy je
možný aj vo verejnom záujme. Žiaľ doteraz za 20 rokov od skončenia činnosti
liečebne Abrahám to nedokázal nik vyriešiť. Tento nezákonný stav pretrváva,
park, ktorý je v 4. stupni ochrany, degraduje na les. Nečinnosť a zlyhanie štátnych orgánov ‒ nič iné sa nedá konštatovať.
M. Kralovič vo svojom príhovore spomenul ďalší problém v rámci životného
prostredia, a to nedostatok vody v rieke
Gidra. OZ Aquila sa dlhodobo zaoberá
aj týmto problémom, pretože Gidra je
dôležitým biokoridorom v tejto oblasti a
v letnom období dochádza často k porušovaniu zákona o vodách (364/2004)
a porušovaniu manipulačných poriadkov na jednotlivých stavidlách na rieke.
Aj v tomto prípade OZ Aquila supluje
viaceré štátne organizácie a orgány,
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ktoré by sa mali starať o dodržiavanie
zákona o vodách, ale žiaľ nekonajú dostatočne účinne, aby nedochádzalo stále
a opätovne k vysúšaniu koryta Gidry. V
tomto roku 2019 bola prvýkrát počas celého roku v Gidre voda, k čomu veľkou
mierou prispela OZ , chce aj naďalej bojovať za zdravé životné prostredie, za
záchranu parku v Abraháme. Pripravíme
opätovne písomnú požiadavku na príslušné štátne orgány, aby bol

ustanovený nový správca parku Abrahám, ktorý by sa aj o park staral. Náletové dreviny ničia charakter parku, spoločenstvo fauny a flóry, ktoré v tomto
priestore existuje už storočie a navyše sa
park nachádza v chránenom vtáčom
území Pustoúľanská mokraď. Požiadame aj o pomoc pri riešení tohto problému s parkom štátnu správu.
Záznam napísal M. Vrbovský

ĎALŠÍ AKTÍVNY ROK NÁŠHO ZDRUŽENIA ‒ OBEC BEZ HRANÍC
Občianske združenie Obec bez hraníc
oslávilo v novembri svoj druhý rok pôsobenia. Väčšina z vás naše združenie
pozná najmä vďaka online novinám Abrahámčan.sk, ktoré vám pravidelne prináša novinky z diania v obci, ale aj jej
okolia. Máme svojich pravidelných, ale
aj občasných prispievateľov, za čo sme
nesmierne vďační. Popri našich bežných
činnostiach sa venujeme rôznym aktivitám, ktorými sa snažíme zlepšiť život
v obci, ale aj mimo nej. Máme rozbehnutých zopár projektov, ktoré sú časovo
náročné a priebežne sa o nich dozvedáte.
Aj tento rok sme sa úspešne uchádzali o
dotáciu v rámci programu „Podpora
športových aktivít a mládeže v

Trnavskej župe”. Málokto si uvedomuje, že na zorganizovanie júnovej akcie je potrebné mať už vo februári detailne vypracovaný plán aktivít a činností, určené miesto podujatia a rozplánovaný rozpočet, ktorý je následne potrebné dodržať a zároveň dúfať, že o 4 ‒
5 mesiacov, práve v ten deň, nezaprší.
Napriek tomu sa nám všetko podarilo.
Vďaka sponzorom a partnerom sme
mnohým deťom a žiakom, či už v škole,
škôlke, v detskom domove a v iných,
mimo obecných, organizáciách rozdali
zošity, výkresy, obaly a detské knihy.
Zabezpečili sme ceny do rôznych súťaží
a prispeli svojimi aktivitami všade tam,
kde nás o to požiadali.

Snažíme sa motivovať obce a mestá,
aby si vytvorili vlastné stromové škôlky,
a tým ušetrili financie na kúpu drahých
stromov z obchodov. Na druhej strane
„Priateľské svetlušky” pod záštitou
nášho občianskeho združenia potešili
pár starých ľudí v domovoch pre dôchodcov.
Čo nás čaká budúci rok, je ťažké zhodnotiť teraz, ale naďalej sa budeme zúčastňovať na rôznych aktivitách, prispievať
svojimi skúsenosťami a svojím voľným
časom, aby sme pomohli iným. Prajeme
Vám nádherné sviatky a veľa úspechov
v budúcom roku.
Členky OZ Obec bez hraníc
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AKTIVITY VOĽNOČASOVEJ KOMISIE V ROKU 2019
Milí priatelia, blíži sa koniec roka a
preto je čas na malé zhrnutie aktivít,
ktoré sme pre vás v tomto roku uskutočnili. Začiatkom roka sme prijali pozvanie Kultúrnej komisie, na ktorom sa
stretli ich zástupcovia, organizácie a jednotlivci, aby sme si vopred naplánovali
spoločenské aktivity v našej obci a navzájom sa podporili.
Na požiadanie naša komisia uskutočnila
detské kútiky pre našich najmenších na
rôznych podujatiach a akciách v obci.
Počas pochovávania basy sme s deťmi
vyrábali masky a zdobili ich rôznymi
ozdobami, počas turnaja sa maľovalo na
výkresy, na Noc s Andersenom naša
členka vytvorila program pre deti v
miestnej knižnici, uskutočnili sme ďalší
ročník fotosúťaže, zúčastnili sme sa na
jarnom upratovaní, na Deň detí sme zavítali do sveta pirátov v športovom areáli, prvýkrát sme využili Hliník na člnkovanie a maľovali sme na taniere špeciálnymi farbami na Abrahámskych hodoch. V decembri sme tradične vyrábali
ozdoby na stromček, ktorý zdobí našu
obec pred budovou matice. Nezabudli
sme ani na deti v detských domovoch a

zorganizovali sme opäť ďalšie dve
zbierky oblečenia.
Naša komisia má schválený rozpočet
1000 eur/rok. Do dnešného dňa sme z
tohto rozpočtu minuli 598 eur, ktoré išli
predovšetkým na prenájom atrakcií.
Žiaľ, nepomôžeme si, prenájom atrakcií
sa pohybuje v stovkách eur, ale deťom
robia radosť ‒ a to je najdôležitejšie.
Vďaka občianskemu združeniu Obec
bez hraníc sa nám podarilo výrazne

znížiť náklady z obecného rozpočtu a
zároveň urobiť plnohodnotný program
pre deti. OZ zabezpečilo väčšinu materiálnych pomôcok, ktoré získalo s podporou Trnavského samosprávneho kraja
a iných sponzorov. Neminuté pomôcky
doposiaľ slúžia pri obecných aktivitách
a tým naďalej šetria obecný rozpočet.
Komisia pre voľno časové aktivity detí
a mládeže v Abraháme

MIKULÁŠSKE POSEDENIE
Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom obce Abrahám pripravila vo štvrtok 5.12.2019 Mikulášske posedenie pre
najmenších. Popoludňajšie posedenie otvoril starosta obce Ing.
Igor Németh, následne vystúpili deti Materskej školy, ktoré si pre
svojich rodičov, starých rodičov a známych vopred pripravili
pekné vystúpenie pod vedením pedagogičiek, za
čo im ďakujeme. Členovia kultúrnej
komisie sa
postarali
o občerstvenie v podobe vareného vína, teplého ovocného čaju. Po vystúpení detí z MŠ nás poctil návštevou Mikuláš, najväčšiu radosť mali detičky,
ktoré si odniesli so sebou domov mikulášsky balíček plný sladkých dobrôt.
Vo vstupných priestoroch kultúrneho domu mali občania možnosť si zakúpiť, finančne podporiť MŠ v podobe kúpy vianočných výrobkov detí MŠ.
Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili pri organizovaní tohtoročného Mikulášskeho posedenia v priestoroch KD.
Na záver Vám prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
Mgr. Dávid Grosman
predseda kultúrnej komisie
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OZNAM PRE VLASTNÍKOV POZEMKOV
Vážený vlastník, vlastníčka pozemkov!
V posledných dňoch viacerí vlastníci
dostali list od firmy „Farma Slnko,
s.r.o.“ s ponukou na odkúpenie pozemkov, ktoré vlastnia. Podľa dostupných
informácií táto firma na získaných pozemkoch nehospodári a pravdepodobne
ide o skupovanie pozemkov realitným
maklérom s cieľom ich ďalšieho predaja, o čom svedčí aj ponúkaná cena,
ktorá je nižšia ako cena, za ktorú v súčasnosti pozemky odkupuje naše družstvo.
Ako nájomca Vašich pozemkov Vás
chceme požiadať, aby ste sa v prípade,
ak uvažujete o odpredaji Vašich pozemkov s dôverou obrátili na pracovníkov
P-OD Abrahám. Ubezpečujeme Vás, že
nami ponúkaná cena za pozemky je vyššia ako cena ponúkaná „Farmou Slnko“

a tiež Vám vieme zabezpečiť bezplatné
a maximálne ústretové riešenie odpredaja Vašich pozemkov.
Pred uzatvorením zmluvy s družstvom
Vás vieme individuálne informovať
o lokalite, v ktorej sa pozemky nachádzajú. Pred podpisom zmluvy je dôležité
overiť si uvedené čísla listov vlastníctva
a čísla parciel, a tým predísť tomu, aby
v zmluve neboli uvedené aj pozemky
nachádzajúce sa v intraviláne ‒ záhrady,
dvory, pozemky pod stavbami a podobne. Týmto Vás zároveň upozorňujeme, že vo viacerých ponukách od
„Farmy Slnko“ sa takéto pozemky nachádzali.
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú
nám prejavujete prenájmom Vašich pozemkov, ubezpečujeme Vás, že aj naďalej máme záujem na týchto pozemkoch

hospodáriť. Ako podnik zamestnávame
vyše 70 pracovníkov, okrem rastlinnej
výroby sa zaoberáme aj živočíšnou výrobou ‒ chováme takmer 1000 kusov
hovädzieho dobytka, a preto zabezpečenie pozemkov prenájmom alebo kúpou
je pre chod nášho družstva prioritou.
Dúfame, že uprednostníte riešenie, ktoré
Vám ponúka družstvo. V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek sa na nás
môžete vždy s dôverou obrátiť.
Kontakty:
Ing. Jana Takáčová
‒ takacova@podabraham.sk
‒ 0903 791 560
Monika Sedláková
‒ podabraham@podabraham.sk
‒ 0903 791 547
Ing. Jana Takáčová

Vlastník neznámy...
Naša evidencia pozemkového vlastníctva (kataster nehnuteľností) eviduje
množstvo tzv. neznámych vlastníkov,
presnejšie vlastníkov nezistených alebo
vlastníkov s neznámym pobytom. Aj
v katastrálnom území Abrahám máme
takýchto vlastníkov pozemkov, ktorých
pozemky spravuje slovenský pozemkový fond. A nie je to malá výmera ‒
spolu takmer 150 ha pôdy. Môžu to byť
vlastníci, ktorí zomreli bez dedičov, ale

aj pozemky, ktoré zostali neprevedené,
lebo sa na ne pri dedení pozabudlo.
Možno sa v týchto zoznamoch nachádza
aj niekto z Vašich príbuzných.
Pre zaujímavosť pár mien s najväčšou
výmerou:
•
•
•
•
•

Horváth František 4,57 ha
Čambálová Etela r. Belková 4,02 ha
Čambál František 3,50 ha
Štefunko Pavol 3,29 ha
Gasparikova Agnesa 2,27 ha

•
•

Štefunko Viliam 2,22 ha
Kopáčiková Helena, r. Kollárová 2,18
ha
•
Štefunko Jozef 2,07 ha
•
Bobekova Anna, r. Vidličková 1,95 ha
Aj tieto pozemky sa dajú ešte previesť na žijúcich vlastníkov.

Ing. Jana Takáčová
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VÝZNAMNÉ OCENENIE

CARDO – Národné dobrovoľnícke
centrum už po jedenásty raz vo svojej pätnásťročnej histórii ocenilo dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným v
predchádzajúcich rokoch. Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách
boli vyhlásení 9.12.2019 v Kunsthalle v
Košiciach počas slávnostného galaprogramu, ktorý bol spojený so slávnostným uzatváracím ceremoniálom, pri
ktorom mesto Košice odovzdalo
ďalšiemu európskemu mestu, talianskej
Padove, titul Európske hlavné mesto
dobrovoľníctva. Tento výnimočný podvečer sa konal opäť pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pána Miroslava Lajčáka.
Zuzana Vinklerová, riaditeľka CARDO,
vo svojom príhovore povedala, že význam dobrovoľníckej práce narastá každým rokom: „Slová vďaky patria všetkým vám, ktorí denne pracujete pre
iných, vo voľnom čase a bez nároku na
odmenu. Často v tých najťažších podmienkach a na nebezpečných miestach.

Moje želanie pre vás do roku 2020 je,
aby ste pokračovali v tom, čo robíte a v
čom výnimočne reprezentujete Slovensko doma aj v zahraničí.“
V rámci Slovenska vybrali členovia výberovej komisie 27 nominovaných, z
ktorých bol jeden v každej kategórii ocenený ako dobrovoľník roka 2018 a 2019.
V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia bola na
ocenenie nominovaná aj pani Ľudmila
Horváthová z našej obce.
Nominačný list
Ľudmila Horváthová je kultúrna pracovníčka na dôchodku. Narodila sa
29.12.1943 v Abraháme. Po skončení
SKŠ v Bratislave (1962) začala pracovať v Galantskej knižnici ako metodička, kam denne dochádzala. Doteraz
vedie Obecnú knižnicu v rodnej obci
a múzeum. Podieľala sa na podujatí v
prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička a spievala v spevokole Zora. Aktívne v rokoch 2002 – 2013 pracovala vo

výbore Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov, za čo dostala
roku 2013 Pamätný list.
Táto dáma v klobúku aj v dôchodku napriek tomu, že nebýva v meste Galanta,
sa ako dobrovoľníčka zúčastňuje na príprave a realizácii podujatí Občianskeho
združenia Galanta literárna. Tu moderovaním, prednesom básní, čítaním
úryvkov v cykle Ženský hlas (za účasti
20 spisovateliek a novinárok počas 5
rokov (2006 – 2011)) obohatila obsah
jednotlivých podujatí.
V rokoch 2018 a 2019 zorganizovala
besedy a prezentácie I. zväzku knihy
Ženy rodu Esterházyovcov v Abraháme
a v ZŠ o knihe pre deti. Spolupracovala
na rôznych besedách a na celomestskom
podujatí POCTA Ladislavovi KUBÍNYIMU (v kostole sv. Štefana kráľa
v Galante) a vo Vlastivednom múzeu.
V septembri účinkovala na vernisáži v
Renesančnom kaštieli a na prezentácii
(krste) detskej knihy O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej babke. Úryvky čítala aj na prezentácii 2. zväzku knihy
Ženy rodu Esterházyovcov, ktorá bola
novembri, i na podujatí o Ladislavovi
Kubínyim
v MsK
v Ružomberku
v rámci cyklu Rozpamätávanie.
Seniorka Ľudmila Horváthová svojou
dobrovoľnou prácou dokazuje, že je kultúrnička telom a dušou a že si nomináciu
plne zaslúži.

CARDO

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004 s cieľom budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia
Dobrovoľník roka organizuje celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva,
menšie dobrovoľnícke akcie, aktívne sa
podieľa na osvete dobrovoľníctva a je
rovnako zapojené do rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo.
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ČARO VIANOČNEJ VÝSTAVY V KLUBE MO MS V ABRAHÁME

Vianočné melódie, ako aj vôňa vianočného punču a čerstvého ihličia sa niesli
priestormi klubu Matice slovenskej, kde
bola aj v tomto roku inštalovaná výstava
s vianočnou tematikou – vianočné symboly a ozdoby na vianočné stromčeky.
Matičiari aj v tomto roku priniesli na výstavu množstvo rôznych sklených, plastových, drevených, slamených, voskových a iných ozdôb. Okrem klasických

gúľ boli na výstave rôzne
šišky, vtáčiky,
srdiečka,
hviezdičky, anjeliky, zvončeky, drobné postavičky, svietiace a hrajúce dekorácie, zaujímavé betlehemy, doma zhotovené dekorácie. Na štedrovečernom stole nechýbali jablká, oriešky, sušené slivky,
oblátky, trubičky, med ani pálenka.
Na vianočnej výstave si mohli
návštevníci pozrieť rôzne
ozdoby, ktoré sa používali
v minulosti, ale aj moderné ozdoby,
ktoré používajú na zdobenie stromčekov
mladšie ročníky.
Počas vianočných trhov v kultúrnom
dome si výstavku so záujmom prezrelo
vyše 100 účastníkov. V pondelok v doobedňajších hodinách výstavu navštívili
žiaci všetkých ročníkov Základnej školy
Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov.

Abrahámski matičiari sú veľmi nápomocní pri organizovaní rôznych výstav
poskytnutím materiálu zo svojich domácností. Veríme, že v budúcnosti sa do
organizovania výstav zapoja aj ostatní
spoluobčania, a tým zvýšia aj úroveň
jednotlivých výstav. Veď čím viac materiálu máme k dispozícii, tým zaujímavejšiu výstavu môžeme pripraviť.
Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa na výstave podieľali či už samotnou inštaláciou alebo prinesením materiálu. Bez
týchto aktívnych matičiarov by sme takéto výstavy nemohli urobiť, čo by bolo
na veľkú škodu, pretože aj v tom je čaro
prichádzajúcich vianočných sviatkov.
Milí matičiari, milí čitatelia, záverom mi
dovoľte popriať Vám a Vašim rodinám
pokojné, milostiplné vianočné sviatky.
Prežite ich v radosti so svojimi najbližšími.
Anna Klementová
predsedníčka MO MS Abrahám

VIANOČNÉ TRHY 2019
Obec Abrahám spoločne s Kultúrnou komisiu obce každoročne usporadúva Vianočné trhy. Tohtoročné trhy sa uskutočnili
v našej obci 14.12. v čase od 14.00 do 18.00
h v priestoroch
kultúrneho
a základnej
školy, miestneho
ktoré si počas
škol- domu. Návštevníci trhov mali možnosť
zakúpením výrobkov podporiť tento rok ažského
20 predajcov.
Na návštevníkov
roku vopred
vlastnoručnečakal
vyrá-bohatý výber tovaru a výrobkov. Každoročne možno na obecných trhoch podporiťbajú
detirôzne
Materskej
školy aa vianočné
Základnejmaličškoly Michala Tareka, ktoré si počas školdekorácie
ského roku vopred vlastnoručne vyrábajú kosti.
rôzne Nákupom
dekorácie aľudia
vianočné
maličkosti.
podporia
ich čin-Nákupom ľudia podporia ich činnosti
a aktivity. Neodmysliteľnou súčasťou trhov
sú samozrejme
nádherne vyzdobené
nosti
a aktivity. Neodmysliteľnou
súčas-medovníčky, oblátky, trubičky, či včelí
med. Na trhoch si ľudia mohli nájsť i kváskové
výrobky
(chlieb, vianočku,
mazanec),
pletené svetre a rukavice, ručne vyťou trhov
sú samozrejme
nádherne
vyrobené výrobky, vianočné ikebany a množstvo
ďalších
zaujímavých
výrobkov.
Príprava a organizácia tohto podujatia nie
zdobené
medovníčky,
oblátky,
trubičky,
je vôbec jednoduchá, touto cestou by somčisavčelí
chcelmed.
osobne
miestnemu
Napoďakovať
trhoch si ľudia
mohli Dobrovoľníckemu zboru hasičov, ktorí
každoročne pripravujú pre návštevníkov tradičnú
kapustnicu.
Členovia
Kultúrnej
nájsť i kváskové výrobky (chlieb, via-komisie si pre ľudí nachystali tradičné
nápoje ako varené víno, či vianočný punč.nočku,
Deti a mazanec),
mládež určite
privítali
zmenu
v občerstvení, tento rok sme pre nich pripletené
svetre
a rukapravili čerstvé ovocie poliate čokoládou. Tohtoročné
trhy otvoril
starosta obce Ing. Igor Németh s prianím prívice, ručne Vianočné
vyrobené výrobky,
vianočné
jemného sobotného popoludnia strávenéhoikebany
pri stretnutí
priateľovďalších
a známych.
Predvianočnú atmosféru nám spríjemnila
a množstvo
zaujímavianočná hudba, neskôr hudobné vystúpenie
jedného
z predávajúcich.
cestou by som sa chcel poďakovať všetkým
vých
výrobkov.
Príprava a Touto
organizácia
ľudom, ktorí sa podieľali pri organizácii tohtoročných
Vianočných
trhov.
Pevne verím, že budúci rok sa stretneme opäť
tohto podujatia
nie je vôbec
jednoduchá,
a naladíme sa tak na príchod Vianoc.
touto cestou by som sa chcel osobne poMgr. Dávid Grosman
ďakovať miestnemu dobrovoľníckemu
predseda
Kultúrnej komisie
zboru hasičov, ktorí každoročne pripravujú pre návštevníkov tradičnú kapusObec Abrahám spoločne s kultúrnou ko- tnicu. Členovia kultúrnej komisie si pre hudba, neskôr hudobné vystúpenie jedného z predávajúcich. Touto cestou by
misiu obce každoročne usporadúva via- ľudí nachystali tradičné nápoje ako vasom sa chcel poďakovať všetkým ľurené
víno,
či
vianočný
punč.
Deti
a
mlánočné trhy. Tohtoročné trhy sa uskutočdom, ktorí sa podieľali pri organizácii
dež
určite
privítali
zmenu
v
občerstvení,
nili v našej obci 14.12. v čase od 14.00
do 18.00 h v priestoroch miestneho kul- tento rok sme pre nich pripravili čerstvé tohtoročných vianočných trhov. Pevne
túrneho domu. Návštevníci trhov mali ovocie poliate čokoládou. Tohtoročné verím, že budúci rok sa stretneme opäť
a naladíme sa tak na príchod Vianoc.
možnosť zakúpením výrobkov podporiť vianočné trhy otvoril starosta obce Ing.
Mgr. Dávid Grosman
Igor
Németh
s
prianím
príjemného
sotento rok až 20 predajcov. Na návštevnípredseda kultúrnej komisie
botného
popoludnia
stráveného
pri
stretkov čakal bohatý výber tovaru a výrobkov. Každoročne možno na obecných tr- nutí priateľov a známych. Predvianočnú
hoch podporiť deti materskej školy atmosféru nám spríjemnila vianočná
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Vianoce v minulosti alebo „Keď
darom bol aj vinš“
Vianoce patria k najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Hovoríme o nich ako o čase
pokoja, stíšenia, stretnutia s rodinou. Tieto
sviatky sa v súčasnosti zvyknú spájať s hromadným upratovaním či nákupom darčekov. Ako ale vyzerali Vianoce v minulosti?
Ranokresťanské písomnosti z druhého storočia naznačujú, že vtedy sa narodenie Ježiša
ešte neoslavovalo. Ich autori dokonca označujú slávenie narodenín za pohanské. Na prelome druhého a tretieho storočia Klement z
Alexandrie spomína, že bolo navrhnutých niekoľko možných dátumov Ježišovho narodenia, no ani v jednom prípade nešlo o 25. december. Vo štvrtom storočí sa zmieňujú dva
dátumy – 25. december a 6. január. Vyslovene 25. december sa v tomto kontexte spomína prvýkrát v Chronografii z roku 354.
Počas zimy bývala pôda zasypaná snehom, na
poli sa teda pracovať nedalo. Pre roľníkov
bolo obdobie Vianoc časom oddychu (ak sa to
dá tak nazvať), mali viac času na rodinu aj zábavu. Podobne ako dnes aj pred stáročiami bol
advent časom veľkého upratovania. Ešte na
Barboru (4. december) sa zvykla odtrhnúť halúzka z čerešne, ktorá do Vianoc v príbytku
rozkvitla. Počas Štedrého dňa udržiavala rodina až do večera pôst, ktorý sa končil až v
momente, keď sa na oblohe objavila prvá
hviezda; dnes sa väčšinou pôst obmedzuje len
na vynechanie mäsových pokrmov. Počas dňa
nesmela do domu vstúpiť cudzia žena, znamenalo by to nešťastie. Za nešťastie sa považovali črepy a nesmelo sa v tento deň prať ani
vešať bielizeň. Gazdiná, ktorá mala sliepky,
nesmela obsluhovať pri štedrovečernom stole,
aby jej kvočky nevstávali z vajec.
Pred štedrovečernou večerou sa rodina pomodlila. Gazdiná spravila medom všetkým jej
členom krížik na čelo. Pred samotným pokrmom sa zvykli jesť oblátky s cesnakom alebo
medom. Deti aj rodičia mali oblečený sviatočný kroj, v ktorom šli neskôr na omšu.
Na štedrovečernom stole nesmeli chýbať plodiny, ktoré sa na hospodárstve dopestovali.
Varené či pečené cestoviny, varený hrach
alebo šošovica, kapustnica s hubami, no častá
bola aj polievka z repy a koreňovej zeleniny. Ryby jedávalo iba bohaté mestské obyvateľstvo. Od stola sa nepatrilo odísť nenajedený – každý člen rodiny sa musel najesť do
sýtosti. Občas sa aj dnes hovorí: „Najedol som
sa ako sedliak (gazda) na Vianoce“, teraz už
viete prečo.
Pečivo malo väčší význam, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať. Okrem chleba, posúchov,
či opekancov sa na Vianoce piekli aj koláče
z kysnutého cesta.
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Gazdiná musela obradové pečivo napiecť ešte
pred východom slnka. Ruky od cesta si chodila vytierať o ovocné stromy, aby na ďalší
rok dobre rodili. Rovnako bývalo zvykom
piecť z múky a vody figúrky hospodárskych
zvierat. Hospodár ich zavesil na príbytky zvierat, aby sa im dobre darilo.
Po večeri bývalo zvykom rozkrojiť jablko.
Podľa tvaru jadrovníka sa predpovedal prítomným osud – tvar hviezdy znamenal šťastie
a majetok, tvar kríža chorobu alebo smrť a
jadrovník s červíkom mal predpovedať nešťastie a zármutok. Jablko sa napokon rozdelilo na toľko kúskov, koľko osôb sedelo pri
stole. Každý si svoj kúsok zjedol.
Pri stole sa pravidelne nechávalo jedno
miesto voľné – bolo prestreté pre náhodného
okoloidúceho, hosťa či osamoteného človeka.
Takto sa tiež uctieval blízky človek, ktorý už
nebol medzi živými. Z vianočného stola sa
zvykli nakŕmiť aj hospodárske a domáce zvieratá, aby boli budúci rok zdravé. Pod obrus sa
niekedy ukladali peniaze, šupiny či cesnak.
Symbolizovali jediné – aby mala rodina v budúcom roku dostatok peňazí.
Vianočný stromček sa väčšinou vešal pod
strop, pretože domy boli malé a inde by sa jednoducho nezmestil. Výzdobu tvorili jabĺčka,
orechy, ozdoby zo slamy či vlny, medovníčky
a niekedy aj stužky. Vianočný stromček pochádza z Nemecka. Na slovenskom vidieku sa
objavil až začiatkom 20. storočia. Ihličnatá zeleň symbolizujúca ochranu však už predtým
bola súčasťou vianočných obradov. Asi pred
sto rokmi si ľudia začali dávať pod stromčeky
darčeky. Tie nemuseli byť vyslovene materiálne, za dar sa považoval napríklad aj vinš.
Tradícia vianočných betlehemov je oveľa
staršia – prvý sa na Slovensku objavil v 14.
alebo 15. storočí.
Po večeri ožili vyľudnené uličky dedín i
miest. Pod oknami spievala mládež koledy a
každého, kto prišiel spievať, domáci obdarovali. V katolíckych rodinách sa Štedrý deň podobne ako dnes končil polnočnou omšou.
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Krásne Vianočné sviatky so svojimi
blízkymi, veľa šťastia, zdravia, lásky
a pohody v roku 2020 želá
Klub žien Abrahám

Aj v tomto roku sa Vám
chceme poďakovať
za spoluprácu a dôveru
Prajeme Vám krásne
vianočné sviatky
a šťastný nový rok!
Poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu

Šťastné a pokojné Vianoce,
veľa zdravia, lásky, úsmevu,
porozumenia a splnenie túžob
a očakávaní v novom roku
praje
vedenie P-OD Abrahám

P-OD Abrahám, prevádzka vinná pivnica
Predajné dni pred
vianočnými a novoročnými sviatkami

ŠTVRTOK
19. 12. 2019
00
9. – 15.30 h
PIATOK
20. 12. 2019
00
9. – 17.00 h
P O N D E L O K 30. 12. 2019
9.00 – 15.00 h
U T O R O K 31.12.2019
8.00 – 12.00 h
P I A T O K 3.1.2020
9.00 – 15.00 h

Prišli sme vám zaspievať,
zdravia, šťastia vinšovať.
Nech sa vám vždy dobre darí
a nech vás obídu čary.
Na tieto vianočné sviatky,
vinšujeme život sladký.
Dajte že nám, dajte, čo nám máte dať,
lebo nás budú nohy oziabať.
FS Jatelinka
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