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FAŠIANG, AKO 

MÁ BYŤ 

Pri vchode privítanie účastníkov plesu, 

prichádzajúce dámy v plesových ró-

bach, s krásnymi účesmi so sprievodom 

elegantne oblečených pánov, vkusne 

vyzdobená sála a fantastická nálada až 

do bieleho rána. Takto možno stručne 

charakterizovať ples FS Jatelinky, 

o ktorý je z roka na rok väčší záujem. 

Ples zahájil prípitkom starosta obce pán 

Ing. Igor Németh a pokračovaním bol 

spev Jatelinky, ktorá k spevu vyburco-
vala celú sálu.  

Tanečné ukážky v dvoch vstupoch nám 

predviedli Emka a Samko z tanečnej 

školy SWING z Trnavy. O dobrú nála-

du sa postarali i dve mladé speváčky – 

Marianka a Janka. Pretože 14. február 

sa niesol v znamení sv. Valentína, ne-

nechali sme tento dátum bez povšimnu-

tia. Prítomní páni na prelome polnoci 

svojim partnerkám zložili valentínsku 
prísahu. Bolo to oživenie zábavy, pre-

tože už tradične sa od nás každý rok na 

plese očakáva nejaká „vylomenina“, 

a tou bol aj tanec s balónmi. K dobrej 

nálade prispela hudobná skupina 

LORD, naši harmonikári a bohatá tom-

bola. Ešte raz sa chceme poďakovať 

všetkým, ktorí nám prispeli do tombo-

ly, a ospravedlniť sa za preplnenú sálu, 

ale verte nám, ťažko je niekomu od-

mietnuť účasť na plese, i keď posledné 
dni pred plesom sme tak urobiť museli. 

Vo fašiangových radovánkach Jatelinka 

pokračovala ďalšiu sobotu fašiangovým 

programom, ktorého zlatým klincom 

bolo pochovávanie basy. V tomto pro-

grame nám vypomohla detská folklórna 

skupina z MŠ. Aj touto cestou ďakuje-

me p. riad. Mgr. J. Baňasovej, ktorá za-

bezpečila účasť detí na tomto podujatí, 

pretože bol práve prázdninový týždeň. 

Poďakovanie patrí i rodičom, ktorí sem 

svoje ratolesti doviedli, a bez váhania 

môžeme povedať, že určite ste boli na 

svoje deti pyšní. A čo zaželať našim 

deťom? Veľa radosti z tancovania 

a nádej, že nám vyrastá nová generácia, 

ktorá bude v budúcnosti pokračovať 

v našich tradíciách. 
A. Gécová 

 

ZAČIATOK SEZÓ-

NY V DHZ ABRA-

HÁM 

S príchodom nového roka privítal náš 

zbor v poradí už 14. sezónu. Aby táto 

sezóna bola plne využitá, treba prehod-

notiť činnosť zboru za uplynulý rok 

a určiť jasné ciele pre rok nastávajúci. 

Na výročnej schôdzi, ktorú náš zbor 

zorganizoval koncom januára, sme mali 

možnosť privítať medzi nami aj nového 

pána starostu Igora Németha spolu 

s riaditeľom Hasičského a záchranného 

zboru v Galante pána Zoltána Tánczo-
sa. Členovia výboru predniesli svoje 

správy o činnosti, prevencii, hasičskej 

technike, žiackom mužstve 

a organizačných zmenách. Tieto správy 

sa stali podnetom pre diskusiu. Po od-

súhlasení všetkých dôležitých bodov 

schôdze sme sa mohli dať naplno do 

práce.  

Hneď vo februári sa začali tréningy 

mladých hasičov. Pripravovali sa na sú-

ťaž v Ivanke pri Nitre, ktorú organizo-

val miestny hasičský zbor v kultúrnom 

dome.  
Súťažilo sa v štyroch disciplínach, kde 

si mladí hasiči precvičili zručnosti vo 

viazaní uzlov a znalosti hasičskej tech-

niky. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. 

mieste. V ten istý deň sa ďalší členovia 

zboru zúčastnili aj na zabíjačke 

a pochovávaní basy. Po kultúrnom 

programe, keď sa stretla väčšina zboru, 

sme však nečakane museli zasahovať 

na okraji abrahámskeho lesa, kde maji-
teľ spaľoval odpad zložený prevažne 

z častí automobilu. Kvôli možnému 

rozšíreniu ohňa do okolitej oblasti sme 

horiaci odpad uhasili. Za tento 

vo-kultúrno-zásahový začiatok sezóny 

by som sa rád poďakoval všetkým 

čom a všetkým tým, ktorí nám pomáha-

jú a podporujú nás. Našim mladým ha-

sičom gratulujeme a želáme im veľa 

úspechov a veľa nových skúseností 

v tomto roku.  
 

 

Róbert Hričo 

 predseda DHZ Abrahám 
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Poľovnícke združenie Dudváh 

Vás pozýva na výstavu trofejí 

4. júna 2011 

v športovom areáli v Abraháme 

 

 
 

 

DHZ Abrahám 

Vás pozýva 

na nočný hasičský 

pretek 

11. júna 2011 

 v športovom areáli 

v Abraháme 

 

 

 

 
Bližšie informácie k akciám aktuálne na webovej stránke obce. 

 


