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ABRAHÁMSKY KULTÚRNY DEŇ

Za veľmi pekného letného počasia v príjemnom
prostredí mohli obyvatelia našej obce, ale
aj okolitých obcí stráviť prvé prázdninové so-
botné popoludnie v športovom areáli na 3.
abrahámskom kultúrnom dni. A bolo si z čoho
vyberať! Program, ktorý organizátori pripravili,
bol doteraz najbohatší a určený všetkým veko-
vým kategóriám návštevníkov.
Ešte pred zahájením podujatia v športovom
areáli si záujemci mohli pozrieť obecné mú-
zeum s netradičnou ochutnávkou vín z produk-
cie POD Abrahám  v pivnici múzea.
Návštevníkov na podujatí privítala chle-
bom, soľou a pekným programom domáca folk-
lórna skupina Jatelinka. Ďakujeme.
Pre najmenších bol na trávniku ihriska šmýkací
hrad a trampolína. Deti mali z tejto atrakcie
skutočne veľkú radosť.
Vystúpenie detí materskej školy, ktoré pri-
pravili učiteľky MŠ, zahájilo celé podujatie.
Bolo to vystúpenie veľmi milé a program, ktorý
predstavili návštevníkom, bol veľmi pekný
a všetkým sa páčil.
Domáca rytmicko-tanečná skupina ukázala di-
vákom, že aj s jednoduchými nástrojmi vedia
zabaviť ľudí a urobiť z nápadu úspešné vy-
stúpenie. Potlesk im bol  za to odmenou.
V športovom areáli už vystupovalo viacero
folklórnych súborov, ale prvýkrát bolo v našej
obci vystúpenie zahraničného súboru, a to ná-
rodný folklórny súbor z Veľkého  Berezného.
Skutočne nádherné vystúpenie v krásnych kro-
joch odmeňovali diváci neutíchajúcim veľkým
potleskom. Na celom vystúpení bolo vidieť, že
je to súbor na profesionálnej úrovni.
Pre mladšiu generáciu bolo určené vystúpenie
Jakuba Petraníka z relácie Superstar.
Hlavným programom Abrahámskeho kultúrne-
ho dňa bolo vystúpenie z televíznej obrazovky
veľmi dobre známej skupiny Senzus. Zábava,
ktorá sa počas programu rozprúdila, sa veľmi
páčila tak mladým, ako aj starším návštevníkom
a bolo to vidieť i na tanečnom parkete, ktorý
bol plný od začiatku až do konca vystúpenia
skupiny Senzus. Vystúpenie sa skončilo o jed-
nej hodine po polnoci, keď nastúpila ďalšia
hudobná skupina Mini Max, ktorá zabávala
mládež do neskorých ranných hodín, keď sa 3.
abrahámsky kultúrny deň skončil.

V tomto roku sa prvýkrát do programu zaradila i tombola, a to
jednak na spestrenie samotného podujatia, ale aj pre finančný
efekt. Poďakovanie patrí všetkým  darcom vecných cien.
Zámerom organizátorov bolo urobiť kultúrne podujatie pre
všetkých obyvateľov obce, ale i ostatných návštevníkov. Či sa
tento zámer podaril naplniť, už musia posúdiť sami návštevníci.
Som  presvedčený, že z doterajších obecných dní to bol ten
najlepší. Podujatie navštívilo odhadom 600 až 800
návštevníkov, ktorí odchádzali z podujatia v drvivej väčšine
veľmi spokojní.
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Tak, ako to už pri takýchto podujatiach býva,
vyskytli sa i nedostatky. Pre deti prisľúbený
kolotoč  z neznámych príčin neprišiel.
Ďalší program, ktorý bol v pozvánke, malo byť
vystúpenie žiakov Základnej školy Michala
Tareka v Abraháme. Všetkých prekvapila ne-
účasť na podujatí. Kde inde ako na takomto
veľkom podujatí možno školu lepšie predstaviť
a ukázať, že i škola v obci existuje. Čakáme
spolu s návštevníkmi vysvetlenie.
Na podujatí sa aktívne zúčastnili takmer všetky
organizácie pôsobiace v obci, a tak prispeli
nielen k vlastnej propagácii, ale i dobrej
prezentácii samotnej obce Abrahám. Každý
k tomuto podujatiu pristupoval podľa svojich
možností, ale i schopností. Pekné prostredie
v športovom areáli, ktoré sme tentoraz
postriekali proti množstvu dotieravých komá-
rov, kvalitné občerstvenie a jedlá, primerané
ceny, to všetko sprevádzalo podujatie, čo si
pochvaľovali i návštevníci z iných obcí.
Nie je jednoduché zorganizovať  podujatie ta-
kéhoto rozsahu a náročnosti, preto chcem i tou-
to cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na prí-
prave podujatia a samotného podujatia aktívne
zúčastnili, a to členom kultúrnej komisie, po-
slancom obecného zastupiteľstva, pracovníč-
kam obecného úradu, členom  výboru Matice
slovenskej, všetkým vystupujúcim a všetkým
ostatným organizátorom. Verím, že i na budúci
rok sa všetci opäť stretneme na peknom letnom
podujatí pod názvom „4. abrahámsky kultúrny
deň 2011“.

Marian Vrbovský, starosta obce




