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ABRAHÁMSKY KOTLÍK 2010

Medzi viaceré vydarené spoločenské akcie sa zaradila aj
súťaž vo varení gulášu ABRAHÁMSKY KOTLÍK 2010,
ktorá spestrila program prvomájovej soboty v našej obci.
Organizátormi  súťaže boli  poslanci OZ a kultúrna komisia.
Súťažný guláš varilo 6 družstiev, každý podľa svojho
originálneho receptu a chuti. Pekné počasie a vôňa gulášu
prilákali do športového areálu veľa našich spoluobčanov.
Veľký kotol gulášu pripravili aj naši poslanci. Aj keď nebol
hodnotený v rámci súťaže, bol výborný. Súťažné guláše
hodnotila porota, ktorej predsedom bol šéfkuchár Jozef
Ivančík. Kritériá pre hodnotenie gulášu boli chuť pokrmu 0 –
50 bodov, farba pokrmu 0 – 20 bodov,  konzistencia 0 – 30
bodov, a tak súťažiaci mohol od každého porotcu získať
maximálne 100 bodov. A bodovalo sa rôzne – boli vzorky,
ktorým jednotliví porotcovia pridelili 0 bodov, ale  našlo sa aj
100-bodové hodnotenie gulášu. Najväčší rozdiel bol
pri vzorke, ktorej degustátori  pridelili  0, ale aj 95 bodov.
Nuž  čo,  naše  chute  sú  rôzne.   Súťaž  vyhrali  už  skúsení
„gulášoví kuchári“  Marián Manek a Gabriel Kollár. O tom,
že  guláše boli „jedlé“, svedčili rýchlo  vyprázdnené kotlíky
všetkých súťažiacich.
Samozrejme, nezabudli sme ani na našich najmenších, pre
ktorých boli pripravené rôzne hry.

K dobrej atmosfére prispela aj hudobná skupina DODO.
Za organizátorov môžem konštatovať, že sme boli veľmi
príjemne prekvapení účasťou aj atmosférou tohto podujatia.
Ak má akcia priaznivý ohlas u našich spoluobčanov, je to
najlepším ohodnotením náročnej práce pri  jej  príprave.
A samozrejme  ďakujeme  každému, kto „priložil ruku
k dielu“.

JanaT

VODA V CHOTÁRI P-OD ABRAHÁM

Na prelome jari a leta 2010 sme s hrôzou v televízii sledovali zábery zo záplav, ktoré postihli Slovensko. Aj keď my v našej
obci sme okrem pár zaplavených pivníc problémy s vodným živlom nepocítili, v chotári P-OD Abrahám voda spôsobila
nemalé škody. Na ilustráciu pár záberov – a nie je to jazero, sú to pozemky, ktoré boli na jeseň a jar riadne osiate.

 Jana T., foto Ing. Marcel Kollár
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