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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SĽUBY A PEKNÉ REČI
Abrahám nie je ostrovom v mori, kde sme oddelení od
diania okolitého sveta a problémy a negatívne javy súčasnosti
sa nás netýkajú a sme od nich ochránení. Nie je žiadnym
tajomstvom, že i v našej obci sa z času na čas vyskytnú
prípady, ktoré rozvíria hladinu verejnej mienky a dotknutí
spoluobčania sú právom pobúrení. V poslednom období sa
vyskytli viaceré takéto prípady. Je to od malých poškodení
majetku obce, ako pováľané cestné značky, z ktorých každá
stojí asi 3 tisíc korún, postriekaný a pomaľovaný kultúrny dom
za niekoľko tisíc korún, pováľané kríže na cintoríne za 7 tisíc
korún, polámané stromčeky v športovom areáli, porozbíjané
informačné tabule po obci, pomačkané ríne, porozbíjané lampy na kultúrnom dome, potrhané osvetlenie na vianočnom
stromčeku pred múzeom, posprejované zástavky SAD za niekoľko tisíc korún. Škody, ktoré pritom vznikli obci na majetku, by sa dali rátať do desiatok až sto tisíc korún. Aj na
majetku občanov obce sa vandali realizujú. Je to už známe
rozbíjanie okien na domoch opustených, ale aj neopustených,
ba dokonca obývaných. Úplným vrcholom vandalizmu na
území našej obce je príklad liečebne v miestnom lesoparku,
ktorá je v majetku Slovenskej republiky a správe DFN Bratislava. Tu sa stala bežnému človeku nepochopiteľná vec, keď
sa z prevádzky schopnej liečebne za niekoľko mesiacov stala
ruina na zbúranie. Slovenskej republike bola spôsobená škoda
za niekoľko desiatok miliónov korún a nehovoriac o morálnej
škode. Ako sa potom máme pozerať na drobné škody a vandalizmus, keď priamo štátni úradníci spôsobili zánik liečebne
– kaštieľa v Abraháme. Nie je to výsmech spravodlivosti? Čo
sú voči tomu tie drobné, aj keď nezanedbateľné škody po
obci? Zánik kaštieľov priniesol popri negatívnej skúsenosti
aj jednu skúsenosť a hlavne poučenie do budúcnosti pre všetkých nás. Iba my obyvatelia žijúci tu v obci musíme dôrazne
presadzovať a chrániť záujmy obce a nespoliehať sa, že naše
domáce problémy za nás vyrieši niekto iný, nech je to hoci
vysokopostavený úradník ministerstva. Sľuby a pekné reči nie
sú istotou, na ktorej môžeme postaviť budúcnosť našej obce.
Príklad zdevastovanej liečebne – kaštieľa je varovným do
budúcnosti.
Marian Vrbovský
starosta obce Abrahám

Mráz namaľoval na okná biely kvet
a vianočný čas opäť prišiel k nám.
Pod bielou perinou spí celý svet
a každý začal veriť rozprávkam.
Nech sa Vám vyplní, po čom srdce túži,
radosť a láska vstúpia na Váš prah.
Prajem tiež, nech zdravíčko slúži
a žite krásne ako v rozprávkach...
Krásne sviatky vianočné,
veľa šťastných dní v novom roku
zo srdca všetkým želá
Vedenie a Predstavenstvo P-OD Abrahám

Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod
čarokrásnych Vianoc, zabudni hneď na všetky
starosti a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti.
Do Nového roku veľa šťastia, lebo je krásne, veľa
zdravia, lebo je vzácne, veľa lásky, lebo jej je málo,
a veľa všetkého, čo by za to stálo.
Starosta a poslanci OZ
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