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ABRAHÁMSKE HODY

Že  pekné  počasie  vie  urobiť svoje,  o  tom  sme  sa  všetci  mohli
presvedčiť počas tohtoročných abrahámskych hodových dní. Množ-
stvo návštevníkov na všetkých podujatiach, na ktorých vládla dobrá
nálada, urobilo určite radosť organizátorom podujatí. V sobotu dopo-
ludnia sa uskutočnil tradičný nohejbalový turnaj teraz s rekordnou
účasťou ôsmich súťažiacich družstiev. Príprava turnaja nie je jed-
noduchá záležitosť. O to viac potom patrí poďakovanie organizá-
torom, že sa popri hodových povinnostiach venovali aj organizácii
turnaja.

Večernú zábavu pre širokú verejnosť i pre návštevníkov Abra-
hámu  pripravovali členovia športového klubu Swal. Aj keď príprave
a propagácii zábavy venovali veľa úsilia, účasť na tomto podujatí bola
vlažná. Bola to i nemalá finančná investícia, od ktorej organizátori iste
očakávali aspoň navrátenie vložených financií. Kdeže sú tie časy, keď
na podobných hodových zábavách praskal kultúrny dom vo švíkoch
a organizátori si významne finančne pomohli  pre svoju činnosť.

V nedeľu sa začínal hodový život ihneď popoludní, a to v tomto
roku veľmi pestrými hodovými atrakciami za kultúrnym domom. Bolo
skutočne na čo posadiť svoje ratolesti. Kolotoče, autodráha a iné
atrakcie boli plné, ceny primerané. V tomto si asi pochvaľovali všetci.
Hádam iba malá poznámka na adresu majiteľov atrakcií – bolo by
potrebné venovať väčšiu pozornosť ich vonkajšiemu vzhľadu.

Zvykli sme si rýchlo na to, že každý rok organizátori pripravia
niečo nové do programu. Teraz to bola výstava v kultúrnom dome
nášho rodáka Tibora Bilčíka, ktorý vystavoval obrazy zo svojej
tvorby. Ako doplnok výstavy boli práce tých najmenších, a to žiakov
materskej školy Abrahám. Účasť podľa vyjadrenia Tibora Bilčíka bola
veľmi vysoká – odhadol, že výstavu navštívilo okolo päťsto ná-
vštevníkov.

Bohatá bola i ponuka futbalových podujatí. Hlavným bolo derby
Abrahám – Pusté Úľany, ktoré sa hralo v ideálnom jesennom počasí
na vynikajúco pripravenom trávniku. Škoda len, že sme prehrali 0:3.
Po zápase nasledovala súťaž v kopaní jedenástok, čo prilákalo značný
počet súťažiacich aj divákov.

Po značnom úsilí sa podarilo tesne pred konaním hodov dokon-
čiť autorke Ľudmile Horváthovej a kolektívu publikáciu o zbierko-
vých predmetoch abrahámskeho múzea. Je to pozoruhodné dielo, kto-
ré dáva ucelený obraz o predmetoch zbierkového fondu múzea. Sama
autorka porozprávala na prezentácii pred múzeom prítomným hosťom
celý príbeh okolo vzniku publikácie. Dobrú náladu počas nedeľného
popoludnia vylepšovala svojím koncertom hudobná skupina pred kul-
túrnym domom – teraz to bola skupina Duo. Podľa značného počtu
návštevníkov možno usudzovať, že sa produkcia páčila a návštevníci
sa dobre bavili.

Tohto ročné hody sú už nenávratne za nami,
ostali ale pekné spomienky na všetky podujatia.

Marian Vrbovský
 starosta
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