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ČO NOVÉ V OBECNOM MÚZEU V ABRAHÁME

Nielen pamätná tabuľa venovaná Jankovi Palárikovi, ale aj nová expozícia v priestoroch múzea, hlavne v oddelení
histórie a etnografie. K zmene sme pristúpili najmä z dôvodu novozískaných predmetov – exponátov, ktoré bolo treba
zaradiť do expozície. Uvedené zmeny mohli nastať vďaka pričleneniu miestnosti- depozitu  k priestorom múzea.
A pretože múzeum je nielen o množstve predmetov, ale aj o ich správnom umiestnení, rozšírenie priestorov nám
konečne pomohlo uskutočniť aj tento zámer. Pri všetkých týchto prácach boli nápomocní páni Milan Kollár, Peter Masár
a nezamestnaní  občania evidovaný na obecnom úrade. Touto cestou im vyslovujem srdečnú vďaku. Zároveň ďakujem aj
pracovníkom firmy Zámočníctvo menovite pánovi Ľubomírovi Parákovi za urýchlené vyhotovenie figurín na kroje. Bez
ochoty týchto ľudí by sa veľmi ťažko dal napĺňať odkazy našich predkov.

Otvorenie múzea :
1. november 2008     1500 - 1800 hod.
2. november 2008     1500 - 1800 hod.
7. december 2008     1500 - 1800 hod.
28. december 2008   1500 - 1800 hod.

Z postrehov návštevníkov
Ľudmila Horváthová

Správkyňa múzea

P o z v á n k a
Obecný úrad v Abraháme Vás pozýva na stretnutie dôchodcov

starších ako 65. rokov, ktoré sa uskutoční

25. októbra 2008 , t.j. v sobotu o 14.00 hod.

v kultúrnom dome v Abraháme.
                   Tešíme sa na Vás                                                               Marian Vrbovský

                                                                                                              starosta obce

Pozvánka
Obecný úrad Abrahám Vás pozýva

na tradičné stretnutie

s Mikulášom
stretneme sa dňa

5. decembra 2008 o 1630 hod

pred kultúrnym domom
Pre poslušné detičky bude mať Mikuláš

pripravené sladkosti.

             Na občerstvenie dospelých čert
                  ponúkne varené víno.

Jesenné pranostiky

Za teplým a suchým septembrom  ide chladný a mokrý október.

Ak je október zelený, bude január studený.

Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhé zima.
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.

Keď si sedliak v októbri hľadá v októbri kabanicu , neuvidí
potom na jar húsenicu.
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