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ABRAHÁMSKE DOBROTY

Členovia výborov MO Matice sloven-
skej v Abraháme sa po minuloročnom
úspešnom podujatí rozhodli znovu zor-
ganizovať spoločenskú akciu pre svo-
jich členov pod názvom „Abrahámske
dobroty“. Ide o výstavu a ochutnávku
zákuskov, sladkého a slaného pečiva.
Akcia sa uskutočnila 25. apríla 2009
v kultúrnom dome v Abraháme.
V prípravnom období boli zabezpečené
všetky prijaté úlohy. Miestnym rozhla-
som boli zvolané členky MO MS, ale
aj ostatné obyvateľky Abrahámu, ktoré
boli ochotné vystaviť svoje cukrárske
umenie.  Spísal sa  zoznam vystavovate-
liek i vystavovaných výrobkov. Na zá-
klade tohto zoznamu boli potom pripra-
vené menovky, aby bolo pri prehliadke
jasné, kto je tvorcom jednotlivých vý-
robkov.
Po štrnástej hodine sa do pekne pripra-
venej sály začali schádzať prvé gazdin-
ky so svojimi výtvormi. A bolo sa veru
na čo pozerať! Krémeše, veterníky,
dobošové rezy, mraky, torty...

To  je  len  časť z  vystavovaných  diel  ši-
kovných cukrárok.
Akciu zahájil predseda MO MS v Abra-
háme p. Bohumil Čambál. Vo svojom
príhovore vysoko vyzdvihol ochotu
žien, ktoré na svoje náklady pripravili
vystavené dobroty.
Slovami chvály a obdivu nešetrili ani
pozvaní hostia Mgr. Štefan Murárik, ria-
diteľ TSK pre verejnú správu s manžel-
kou, p. Milan Kraľovič, predseda Po-
ľovného združenia Dudváh s manže-
kou,  členka  Krajskej  rady  MS  TSK
a predsedkyňa MO MS z Veľkých Úľan
p. Oľga Tóthová, ktorá spolu s členkami
MO MS vo Veľkých Úľanoch priniesla
na ukážku cukrárske výrobky z ich ob-
ce. Pozvanie prijala i starostka Pavlíc,
ktorá tiež priniesla na ochut-návku slad-

kosti, ktoré sama pripravila. Zahanbiť sa
nedal ani jediný mužský vystavovateľ p.
Milan  Chorváth  z  MO  MS  Cífer,  ktorý
je už u nás známy svojou šikovnosťou.
Na spoločných stretnutiach sme mali
možnosť ochutnať jeho vynikajúce ob-
látky. Výstavu si prišli pozrieť i ženy
z Horných Salíb, ktoré sa podobnú ak-
ciu chystali urobiť vo svojej obci
Po prehliadke prišlo k ochutnávke. Ma-
škrtné jazýčky si prišli na svoje. Po-
kušeniu neodolali ani tí, ktorí s prí-
chodom jari chceli začať zhadzovať
nadbytočné kilogramy. Dobrotám sa
jednoducho nedalo odolať!

Aby sa chute zmenili, o to sa pričinil
odborník naslovovzatý p. Jozef Ivančík.
Guláš, ktorý pripravil, všetkým veľmi
chutil. Mäso z diviny nám podobne ako
vlani venovalo Poľovné združenie Dud-
váh. Po ňom dobre padol pohár vynika-
júceho vína z POD Abrahám. No a po-
tom kávička s ďalšími dobrotami.
K dobrej rodinnej atmosfére prispelo
aj vystúpenie speváka populárnych pies-
ní Petra Fahna.

Je  na  škodu  veci,  že  na  podobných
akciách vystavujú stále tie isté ženy
z našej obce. Tu sa zúčastnilo 17 našich
vystavovateliek. Šikovných gazdiniek je
v Abraháme určite viac. Len treba nájsť

odvahu a ochotu prezentovať sa. Veľmi
radi privítame medzi sebou aj ostatné
členky MO MS, ako aj ostatné gazdinky
z Abrahámu. Vynaložená práca sa vám
vráti v podobe spokojnosti všetkých
účastníkov podujatia.
Verím, že podobných akcií, kde sa
ľudia dobre cítia, kde sa združujú, spolu
debatujú a zabúdajú na svoje starosti,
pripraví MO MS v Abraháme ešte veľa.

Darina Bartošová

PALÁRIKOVI
NASLEDOVNÍCI

Dňa  19. mája 2009 nastal očakáva-
ný deň, keď sa  v Majcichove usku-
točnilo slávnostné vyhlásenie vý-

sledkov 3. ročníka literárnej súťaže
Palárikovi nasledovníci,
na ktorej sme mali aj my repre-

zentantov. Potešilo nás, že v kate-
górii II. stupeň ZŠ poézia  sa na

prvom mieste umiestnila
Klaudia PALŠOVIČOVÁ,

zo ZŠ Michala Tareka v Abraháme
s básňou BOLESŤ.

Víťazke blahoželáme a  ďakujeme
za reprezentáciu  školy a obce.

JT


