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MIKULÁŠ V ABRAHÁME

Tento rok tradične, no v netradičnom termíne – už 4. decembra do našej obce zavítal Mikuláš v sprievode Snehulienky.
Navštívil materskú školu, a potom sa zvítal s už nedočkavými abrahámskymi deťmi pred kultúrnym domom. A zišlo sa nás
napriek chladnému počasiu neúrekom. Mikuláš deti rad radom obdarúval balíčkami a deti Mikuláša a nás všetkých
básničkami, vinšmi a pesničkami. A aké šikovné sú tie naše deťúrence! Dospelým chlad a čakanie pomáhalo zahnať varené
vínko.

Celú túto peknú akciu pripravil obecný úrad.

Jana Takáčová

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ  M.TAREKA V ABRAHÁME

XI. Katarínsky ples
Rodičovské združenie pri Základ-

nej škole v Abraháme dňa 21. novembra
2009 tak ako každý rok zahájilo plesovú
sezónu XI. Katarínskym plesom.
Tohtoročná účasť bola  prekvapivo
dobrá, v kultúrnom dome nás bolo
takmer sto.

Z pohľadu organizátorov bol ples
výborný, možno pár detailíkov by sa mu
dalo vytknúť, bez ktorých sa ale takáto
akcia nezaobíde. Prítomní sa však dobre
zabávali takmer do rána.

Po zahájení plesu členmi rady Ro-
dičovského združenia vystúpili v pro-
grame členovia Klubu tanečného športu
Tirnavia z Trnavy pod vedením p.
Spišiaka. Tanečníci boli úžasní,
predviedli nám štandardné a latinsko-
americké tance. Touto cestou ďakujem
všetkým ženám na plese za spoluprácu,
keďže ples otvorili ako kráľovné
s korunkami na hlavách. Všetky dámy
boli krásne a po dámskej volenke sa
začala tanečná zábava, o ktorú sa

postarala hudobná skupina Unisong. Bolo
aj sľubované karaoke, ktoré malo veľký
úspech, ani sme netušili, koľko máme
v Abraháme speváckych talentov. A teraz
trochu irónie: „Vynaliezavých“ občanov
tu máme tiež, veď prísť na ples s vlast-
ným alkoholom a chipsami v igelitke je
naozaj originálne...

Nechýbala bohatá tombola, i keď zo
začiatku to nevyzeralo veľmi „ružovo“.
Zohnať ceny do tomboly je každým ro-
kom ťažšie, preto touto cestou opätovne
ďakujem všetkým, ktorí do tomboly pri-
speli. Zisk z plesu bude použitý výhradne
pre žiakov základnej školy, čiže všetci,
ktorí s nami „plesovali“, finančne po-
mohli abrahámskym a hosťanským de-
ťom. Všetkým ešte raz ďakujem. Tu mu-
sím spomenúť, že na plese sme privítali
aj  rodičov  hosťanských  detí  –  dúfam,  že
to nebolo naposledy.

2 % z dane z príjmu za rok
2009

Touto cestou si Vám dovoľu-
jem pripomenúť, že sa blíži mož-
nosť rozhodnúť, komu darujete 2 %
z už uhradenej ročnej dane z príjmu
za rok 2009. Príspevok pre Vás v
praxi neznamená žiadny výdavok na
vyše, keďže ide o daň, ktorú musíte
odviesť do štátneho rozpočtu. Bude-
me veľmi radi, ak sa rozhodnete da-
rovať ich žiakom základnej školy,
ktorí tieto financie využijú na rôzne
učebné pomôcky, resp. kultúrno-
vzdelávacie podujatia a podobne.
Darovať 2 % nie je nič zložité, stačí
len trochu chcieť. Tlačivá si môžete
v januári vyzdvihnúť u Z. Siskovej,
č.d. 232, u J. Kaššovej, č.d. 286
a u pani  riaditeľky ZŠ, prípadne si
ich môžete stiahnuť na internetovej
stránke ZŠ.

Z. Sisková
predseda Rady RZ pri ZŠ

v Abraháme




