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Editoriál
Kedysi som čítala knihu „Muž, ktorý sadil stromy“.
Uchvátila ma veľkosťou a jednoduchosťou myš-
lienky. Je o človeku, ktorý chcel vrátiť život do
vyprahnutej krajiny. Rozhodol sa vysadiť stromy na
miesta, kde kedysi prúdil život, kde žili ľudia, kde
tiekla voda a voňal vzduch... Muž prišiel do vy-
prahnutej krajiny po tom, čo niekto vyrúbal stromy
a vyhnal odtiaľ život. Niekto si myslel, že stromy sú
užitočné iba ako drevo... Možno si myslel, že stromy
opäť vyrastú – len tak, samy od seba. Zasadený
strom vyrastie. Ale koľko času, koľko života uply-
nie, kým vyrastie. Nie mesiace, nie roky, ale de-
siatky rokov! Zasadený strom často prežije toho, čo
ho posadil. Je to priam filozofia života, cez strom
možno zanechať odkaz budúcej generácii. A tak muž
v poviedke sadil stromy, zbieral žalude, nechával ich
vyklíčiť a potom sadil a sadil a sadil... Kniha je
očarujúca, lebo tomu človeku sa podarilo vysadiť
krajinu plnú stromov a za desiatky roky vrátil krajine
život.
Prišli sme do Abrahámu pred 15 rokmi – privítala
nás ulica plná stromov, nádherných kvetín a kríkov,
záhonov a koberec trávy. S deťmi sme tu zasadili
svoje prvé stromy v našom živote. Dnes máme
v záhrade každý „svoj strom“. Je to zvláštny pocit.
Doslova spolu dýchame – slivka, orech, marhuľa,
čerešňa, višňa alebo hruška či jabloň, ale aj dub,
jaseň a lipa nás sprevádzajú každým ročným ob-
dobím. Vždy, keď počujem rúbať strom, je mi clivo.
Zvuk píly mi pripadá ako umieračik. Bola by som
rada, keby začalo platiť to staré – za každý vyrúbaný
strom dobrý gazda posadí dva mladé. Nie kvôli
nariadeniam ani príkazom, ale preto, aby  sa
neporušila rovnováha v prírode.
Naša ulica bude taká krásna, ako si ju urobíme. Ale
bez stromov to nikdy nebude ono!
                                                        H. Bernadičová

Sme takí zaneprázdnení
Som členkou výboru Miestneho odboru MS v Abraháme. Spolu s ostat-
nými členmi sme sa viackrát podieľali na príprave akcií nášho miest-
neho odboru, ako aj na príprave akcií, ktoré organizoval obecný úrad
spolu s ostatnými organizáciami.
Zorganizovať akúkoľvek akciu stojí veľa úsilia a práce celej skupiny
ľudí. Preto slabá účasť tých, ktorým je akcia venovaná, organizátorov
veľmi mrzí.
Poslednou akciou, v tomto roku však prvou, bolo zorganizovať IX. roč-
ník fašiangového matičného plesu. Jeho príprave sme venovali veľa
voľného času. Išlo o zabezpečenie hudby, sály, nákup občerstvenia do
bufetu, dojednanie večerí, zháňanie a nákup cien do tomboly, výzdoba
a príprava sály a stolov, upratanie priestorov po plese. Prácu i zodpo-
vednosť za  pridelené  úlohy  sme  si  rozdelili,  takže  ako  sa  vraví,  práca
nám šla od ruky. Poďakovaním nám bola spokojnosť návštevníkov.
Platiacich účastníkov plesu bolo 84. Je to slušná návštevnosť. Orga-
nizátori plesu sú však smutní z toho, že viac, najmä mladých plesa-
júcich, bolo zo susedných dedín.
„Kde sú Abrahámčania?“
Nie sú potom na mieste ich kritické slová, ktoré sa občas ozvú, že
v Abraháme sa nič nerobí. Je len málo obcí v okolí, kde je po celý rok
toľko akcií ako v našej dedine. Neúčasť na nich mrzí o to viac, že oby-
vatelia zo susedných obcí musia prejsť určite dlhšiu vzdialenosť, a pred-
sa sú ochotní prísť a na akciách sa zúčastniť. Našim spoluobčanom stačí
vyjsť spoza brány na ulicu, urobiť zopár krokov a prísť podporiť orga-
nizátorov aspoň svojou účasťou, ak už nie sme ochotní priložiť ruku
k dielu. Žiaľ, pre niektorých je i to veľa. Sme naozaj takí zaneprázdnení,
že nie sme ochotní svoj voľný čas venovať spoločnosti priateľov, zná-
mych, prísť si len tak oddýchnuť a zabaviť sa?
Všetkým organizátorom, či už matičiarom, Jatelinke, športovcom, po-
žiarnikom, poľovníkom, kultúrnej komisii pri obecnom zastupiteľstve
prajem  veľa  síl  do  príprav  ďalších  akcií  a  zároveň prajem  veľkú  ná-
vštevnosť, aby ich neúčasť na nich neodradila od organizovania spolo-
čenských podujatí a aby Abrahám nakoniec nezostal kultúrne a spolo-
čensky mŕtvou dedinou, ako sú dediny v okolí. To by bola veľká škoda.

Darina Bartošová
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