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MLIEČKO Z AUTOMATU

V mesiaci október P-OD Abrahám
uviedlo do prevádzky automat na su-
rové kravské mlieko. Abrahámčania
majú vďaka automatu nepretržite kaž-
dý deň celých 24 hodín k dispozícii
čerstvé neupravované kravské mlie-
ko. Čerstvé mlieko, liter ktorého stojí
50 centov (15,06 Sk), je schladené na
4°C a obyvatelia si ho sami môžu
“načapovať” do vlastných nádob.
Čerstvo nadojené kravské mlieko z

našej farmy v Hoste obsahuje viac
ako 4 % tuku a 3,3 % bielkovín a je
neporovnateľne chutnejšie ako paste-
rizované a odtučnené mlieko z obchodu. Ubezpečujeme
všetkých potenciálnych zákazníkov, že tieto zariadenia
spĺňajú prísne hygienické normy. Mlieko, ktoré putuje
do automatu, musí pochádzať zo zdravého chovu pod
stálym veterinárnym dohľadom. Aj prevoz, uskladnenie
a plnenie mlieka podlieha prísnemu systému nariadení.

A keďže všetky začiatky sú
ťažké, aj uvedenie nášho automatu
sprevádzali nemalé problémy, ktoré
spôsobili, že prevádzka automatu
bola niekedy prerušená. Týmto sa
ospravedlňujeme všetkým, ktorí me-
rali cestu k automatu zbytočne. Tre-
ba zároveň podotknúť, že prevádzka
automatu bude nepretržitá, ak aj my
budeme dôsledne dodržiavať návod
na obsluhu. Teší nás, že ľudia si naše
mlieko obľúbili. Mnohí privítali
možnosť pripraviť si domáci tvaroh,
či syr. Aj keď z podnikateľského

hľadiska umiestnenie automatu v našej obci nie je naj-
výhodnejšie, lebo spotreba mlieka nedosahuje taký ob-
jem, aby tento predaj ovplyvnil ekonomiku podniku, dú-
fame, že prínosom bude návrat najmä mladej generácie
k pitiu mlieka.

Na zdravie! Jana Takáčová

VINOHRADY,  VINOHRADY...

...dobré vínko dávate! Takto sa začína ľudová pieseň, ktorá
vystihuje pravdivosť tejto myšlienky, pretože dobré vínko
a hlavne dobrú úrodu hrozna dal v tomto roku i rozsiahly
a pekný vinohrad Poľnohospodársko–obchodného družstva
Abrahám. Prečo to spomínam? Mala som možnosť túto
sezónu brigádovať pri zbere hrozna a ubezpečujem všet-
kých, ktorí tie práce nepoznajú, že tie týždne neboli výle-
tom. Aj napriek nepriaznivému počasiu, keď celý týždeň
dul „severák“ sprevádzaný dažďom, úrodu bolo treba zo-
brať, aby krásne strapce nevyšli nazmar. Vo vinohrade vládla pohoda a súdržnosť. Telo bolo každý deň síce
unavené, ale duševná pohoda bola na nezaplatenie.

Touto cestou chcem vysloviť obdiv pracovníčkam vo vinohrade, ktoré celoročne vykonávajú tieto ťažké práce.
Odteraz vždy, keď budem mať pred sebou pohár dobrého vínka, spomeniem si na ťažkú prácu, ktorou musí pracov-
ník vo vinohrade prejsť, pokým sa zaperlí čaša červeného, či bieleho vína. Prajem všetkým, ktorí sa na tomto
podieľajú, pevné zdravie, pohodu, humor a dlhovekosť tomuto abrahámskemu vinohradu.                   Ľ.Horváthová

Otvorenie salónu REBEKA

Eva Guldanová, obyvateľka našej obce, manžel-
ka, matka dvoch synov je úspešnou podnikateľkou už
niekoľko rokov. Jej sen, za ktorým dlhší čas išla, sa
pomaly, ale isto stal skutočnosťou a my sa spolu s ňou
môžeme tešiť na otvorenie jej kaderníckeho a pedi-
kérskeho salónu. Sme radi, že naša obec sa dočkala tejto
krásnej udalosti, a zároveň sa tešíme, že naši občania aj
takýmito činnosťami prispievajú k dobrému menu obce
Abrahám. Od januára 2010 sa môžu dámy, ale aj páni
tešiť na otvorenie salónu, ktorý si Vás na prvý dojem
získa svojou útulnou a príjemnou atmosférou. V tomto

moderne zariadenom salóne Vám jeho majiteľka po-
núkne kadernícke, ale aj profesionálne pedikérske
služby, ktoré určite potešia viacerých z nás. Priateľské
prostredie, príjemná atmosféra, vkusné zariadenie, ale aj
kvalita poskytnutých služieb Vás určite poteší a po práci
aj Vy nájdete miesto, kde môžete v pokoji relaxovať,
oddýchnuť si a zároveň sa nechať skrášliť. Pani
Guldanovej prajeme veľa šťastia v podnikaní, mnoho
spokojných zákazníkov a Vám, milí občania, milé dámy
a páni, príjemné chvíle strávené skrášľovaním a rela-
xom.          Jana  Takáčová
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