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STRETNUTIE PO DEVIATYKRÁT...

Stretnutie bývalých pracovníkov Poľnohospodársko-
obchodného družstva Abrahám sa v mesiaci december
2009 uskutočnilo už po deviatykrát.

Stretnutie ľudí, ktorí takmer denno-denne vynakladali
ne-malé úsilie na to, aby na našich stoloch nechýbalo to
základné obživenie tela – mlieko a chlieb.

Stretnutie ľudí, ktorí nielen spolu pracovali, ale i žili,
pomáhali si jeden druhému, radili si navzájom, ale po práci
i zaslúžene oddychovali.

Raz do roka príde preto čas na spomienky – na prežité
roky, na upracované ruky, na skoré rána i dlhé smeny.
Všetko prešlo, dobré i zlé, príjemné i ťažké, víťazstvá
i prehry. Človek má však schopnosť zabúdať na
nepríjemné a tešiť sa z príjemného. I naši bývalí
pracovníci sa každoročne tešia na predvianočný čas, keď
spolu zasadneme k stolu a podelíme sa s nimi o naše
radosti i starosti, úspechy i neúspechy. A nebolo tomu inak
ani teraz. 9. decembra sme sa stretli vospolok v kultúrnom
dome v Abraháme.

Na úvod pozvaných privítala Ing. Jana Takáčová.
Predseda družstva Ing. Ladislav Gáspár v krátkosti

oboznámil bývalých družstevníkov s výsledkami uply-

nulého roka, poťažkal si na problémy, s ktorými vytrvalo
bojujeme, a pochválil sa úspechmi, ktoré sme dosiahli.
Poinformoval o novinke – dávkovacom mliečnom auto-
mate, ktorý sme iba pred niekoľkými týždňami uviedli do
prevádzky.

Po chutnom obede pokračovalo stretnutie v príjemnej
atmosfére vzájomných rozhovorov medzi bývalými pra-
covníkmi navzájom i s členmi vedenia pri dobrom
družstevnom vínku.

Na záver každý zúčastnený dostal vianočný balíček,
ktorý si mohli prevziať aj ostatní bývalí pracovníci, ktorí
sa na stretnutí zo zdravotných alebo osobných dôvodov
nemohli zúčastniť.

Na budúci rok nás čaká jubilejné 10. stretnutie, na
ktoré už teraz našich bývalých pracovníkov srdečne

pozývame. Monika

Jatelinka nás pozvala...

Folklórny súbor  Jatelinka pozval  obyvateľov našej
obce na oslavu nie hocijakú, veď slávil svoju  45-ku.
45-ročná Jatelinka svojím programom ukázala, aká je
mladá. Atmosféra bola výborná, priam rodinná. Milé
prijatie, skutočne prekrásny program. Po bohatom
programe nasledovala tanečná  zábava.
Len jedna vec mi chýbala – kde ste boli
Abrahámčania?

JanaT

Daj Boh šťastia...
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pok
oj dá,
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.

Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevné
ho.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.


