
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ČČÍÍSSLLOO 22
––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RROOČČNNÍÍKK 66 CCEENNAA 00,,22 €€ AAUUGGUUSSTT 22000099
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z OBSAHU

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Redakčná rada Abrahámskych novín praje čitateľom a všetkým občanom Abrahámu dobrú žatvu nielen na poliach, ale

aj v mysliach a medziľudských vzťahoch.
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Vážení čitatelia, milí spoluobčania!
Leto.  Pre  mnohých  najkrajšia  časť roka,  ktorá  je  pre   školopovinnú  mládež
prázdninovým obdobím, pre mnohých obdobím dovoleniek, kedy  dochádza
aj v tomto krízovom období takmer až k sťahovaniu národov. Po celoročnej
práci si každý zaslúži chvíle pokoja a odpočinku v prírode, či pri vode niekde
pri mori, či doma pri práci na dome, či záhrade. Dnes už netreba pre
zahraničnú dovolenku devízový prísľub, ani preverenie spoľahlivosti. Kto
z mladšej generácie pozná ešte niečo také ako spomínaný devízový prísľub
ako podmienku na vycestovanie do zahraničia? A takýchto už zabudnutých
problémov, ktoré nás trápili v letných mesiacoch bolo viacero. Po roku 1989
sa  mnohé  zmenilo.  Nastalo  veľa  zmien  pozitívnych,  ktoré  už  berieme  ako
samozrejmosť, ale ktoré sa nezmenili samy bez pričinenia. Sú  ale i negatívne
veci, ktoré sa k nám dostali ako vedľajší nežiaduci produkt demokracie
a s ktorými sa nemôžeme zmieriť, či nemôžeme ich  prijať ako súčasť
terajšieho života. V tomto roku je to  už dvadsať rokov, čo sa Slovensko
vydalo na ťažkú a pre nás neznámu cestu. Túto cestu sprevádzalo množstvo
chýb a nesprávnych krokov. Nebola to cesta ľahká, ani jednoduchá. Jedným
sa darilo lepšie, iní mali až existenčné problémy. Každý sa musel postarať
sám o seba, čo bola neraz krutá realita. Bola to cesta, po ktorej sme kráčali
všetci a po dvoch desaťročiach je čas na obzretie sa za seba, akú sme to
vlastne prešli cestu, kde sme sa za ten dlhý čas dostali. Hodnotiť obdobie pred
rokom 1989 je už asi zbytočné a každý z tých,  ktorí prežili veľkú časť života
pred spomínaným rokom, nech objektívne porovnávajú sami, čo bolo možno
lepšie, čo je lepšie teraz.
Je tu  mladšia nastupujúca generácia 20-30 ročných, ktorí o minulosti počuli
iba z rozprávania rodičov. Tí nemôžu porovnávať život vtedy a teraz. Za nich
by mali porovnávať starší a porovnávať skutočne vecne a objektívne. Som
presvedčený, že Slovensko a Slováci urobili za ostatných dvadsať rokov kus
dobrej roboty, posunuli naše krásne Slovensko dopredu, do obdobia pro-
sperity, stability a dobrého života pre každého z nás. Za toto obdobie sa
nemusíme hanbiť, práve naopak. Dosiahli sme veľa, prešli sme po
neprebádanej ceste pevne, so vztýčenou hlavou tak, ako sa to patrí na kultúrny
národ v strede Európy. Buďme na to hrdí.               Marian Vrbovský,starosta

Marian Vrbovský

Abrahám
Abrahám, meno čo cítiť z neho silu tisícročí
Praotec viery, čo vekom už čelí
v ňom máme príklad, jak Bohu byť verný.

Abrahám meno čo vyvolil mu všemohúci Boh
Ako príklad pokory a poslušnosti
Pánu Bohu milé čnosti.

Abrahám ,meno tak vznešené,
ktoré obec naša v erbe má vložené
Predkovia naši pred stáročiami mnohými
Za patróna svojho si ho zvolili.

Abrahám meno čo staré si a slávne
stáročia neprežili s ním ľudia márne
Praotec živej viery na nás a našu obec
vzhliadni
Veď s Tebou sme po celé veky nejeden
víťazný boj zvládli.

Abrahám, meno tak vznešené
buď s nami na veky, na veky večné
vždy vrúcne uctené.

K 10. výročiu prezentácie a posvätenia
obecných symbolov
V Abraháme 2009

Andrej Ležovič

Editoriál
Obecné zastupiteľstvo
Jatelinka a deti
Matica slovenská bilancuje
Zo života obce
Základná škola M. Tareka
Zo života obce
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