
Útépítések

2. oldal

Épül a birkózócsarnok  

3. oldal

Lakossági fórum    

5. oldal

A közelmúltban zárt ülésen tár-

volt, ennek ellenére sokszor csak az 

Az önkormányzat most  határozott 

A közelmúltban lezárult folyamat 
végén biztossá vált, hogy megköt-

szakban több alkalommal is illegá-

megoldása, amit kamerarendszer 

lehet kérni, amennyiben például il-

gármester: A 

sok emlékkel 
és élménnyel 

lesztése érde-

m e g m e n t é s e , 

nyek, Május elsejék, iskolai ren-

ne volt 

Abony Város Önkormányzata 

TRAK & ROLL Abonyban



Melegaszfalt borítást kapott a Türr István utca
Több abonyi utcában is útépítési 
munkálatok folynak. November 

Türr István utcába, mely melegasz-

készített felületre. A munkálatokat a 

Zsolt alpolgármester, a körzet ön-

Az út szegélykövezést is kapott. A 

Czagány Zsolt önkormányzati kép- vetkezik.  A másik, ugyanebben a 

zést is elvégezte. 

Új aszfaltos utak épültek a 7. választókerületben



Közmeghallgatás

Abony Város Önkormányzat kép-

közmeghallgatást tartott, melyen 

lent meg, így kérdések, észrevéte-

polgármester így ennek megfele-

mondta, hogy annak, hogy a la-

Az egyik az, hogy az abonyiak 

déseikre, észrevételeikre választ. 

lán, az Abony Applikációban is. 

városi hivatalos honlap.

sokakat otthonmaradásra késztet. 
A polgármester ezúton is kíván 

egészséget, a betegségben szenve-

Stabil alapokon áll majd a birkózócsarnok

megkezdte a Varga János Birkózócsar-

tokba vehetik a létesítményt a birkózók 
mellett.

LV

megvásárlására készített polgármes-

rosvezetés.

képzeléseket is. Riportala-

Mit szóltál ahhoz, hogy Abony Város 
Önkormányzatának sikerült megvá-

Nagyon boldog vagyok, hogy megvásá-

nak biztosítani, amivel mindenképpen 

volna. Nem volt kérdés a tes-

aki nosztalgiázott, voltam 
abban a szerencsés hely-

tem sok-sok programot. Nagyon boldog-

Nagyon elkeserített, amikor illegális 

Az elmúlt mintegy két évben a város-
vezetés a Szeretlek Abony program ke-
retében rengeteget dolgozott azon, hogy 

azonban hatósági intézkedések is történ-

A Nagyerdő Abony Zöld Szíve

tek. Nagyon bízom abban, hogy a hely-

dekében mindent meg fog tenni a helyi 
önkormányzat.

oldalakon az ezzel kapcsolatos pozitív 
Kö-

szönet érte mindenkinek! Ez nagyon jó 
érzés számomra. 

a háztartások, vállalkozások, nagy arány-

hatom, hogy ez egy kincs.

van, sok-sok madár él itt, de a vadak is 

Úgy vélem, 

a vételárnak a sokszorosa. Itt 50 vagy 

lehet anyagiakban mérni. Azt gondo-
lom, hogy Abony büszke lehet rá, hogy 
van ilyen területe is!



Tisztelt Ügyfeleink!

Intézményükben 

egyszerre csak egy ügyfél

személyes ügyintézésre csak akkor jöjjenek 
ha a COVID-

250 karácsonyi 
csomagot szállítanak ki

Nyitvatartás:  

Kinizsi Pál Gimnázium:
Készül a fejlesztési terv

hogy olyan gimnáziumot hozzunk 
létre helyben, Abonyban, amely 

diákok számára, amit most csak 

tosságú a Kinizsi Pál Gimnázium 

ramja, a Szeretlek Abony Program 

Városrehabilitációs 
projekt előkészítés alatt

nek eredményeként javulnak a 

tást, közösségfejlesztést, oktatást, 



Újabb területen építik ki 
a közvilágítást Abonyban

„Ígéretet tettem arra a környéken 

Sok szeretettel gratulálunk 
birkózó lányainknak! 

n
zelem-

Új helyekről is elszállítja a hulladékot az NHSZ

, és 

Megnyitott  a Stelázsi! Környezetkímélő és abonyi! 

szerek, 

kímél

l

 kezdeményezésnek 

vül



Mindenkit sok szeretettel vár-

”

ö 

Maradnak az idei díjszabások

Gratulálunk a Dalma Dance-es lányoknak! 

tott csoport



Kovács László: Lombkorona tanösvény,
vadászati kiállítóhely, erdei tornapálya
Kovács László a Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke annak a körzetnek az 

panasz érkezett a korábban a területtel 

elmúlt két évben a város civilekkel ösz-

Kovács László lapunknak elmondta, 

mára egy nagyon kellemes történés 

tenni kell valamit. A József Attila Tsz 
igen magára hagyta a területet.

dezték, én még emlékszem arra, hogy 
kerékpárral mentünk ki, vittük kis 

ilyen szép legyen ez a terület.

országban úgynevezett lombkorona 

ezen fák alkalmasak-e egy ilyen 

számára gyakorlópálya kiépítése is szó-

áramvételi

ni vadászati oktató és kiállító helyet 

lehet ilyen fejlesztéseket végrehajtani.
Nyilvánvaló, hogy ezek nem egyszerre 
fognak létrejönni, hanem kis lépések 
elve alapján. Mindenhez szükségesek 

ötlettel kell indulni. Ki kell dolgozni 

hozzá az anyagi forrásokat. Akár egy 
autós mozit is el tudnék képzelni a 

újszilvási

el Kovács László

Szeremi Anikó: „Szívügyem a Nagyerdő”

portalanyom Szeremi Anikó, aki ezer 

a szívügyemnek tekintettem ezt az 

Milyen próbálkozásaitok voltak ko-

lekkel összefogásban elkezdjük járni 

vil 

téntek, hogy csapatostul sétáltunk az 

volt, hogy az vigye el a szemetet, aki 

dolom, így utólag, hogy nagyon nagy 

szerencse, hogy akkor megkerestük 
az erdészt, mert már tarvágásra ki 
volt jelölve a terület.
Így sikerült megmentenünk

Minden napját ott kezdi. Figyeli, hogy 

nak, 

tosítanak.

és én is teljes mellszélességgel segí-



KÖSZÖNET polgárőreinknek

ZborayZboray VikiViki köszöneteköszönete

TRAK & ROLL Abonyban
Traktor szépségverseny

eredménye
1. Varga Zsolt
2. Bugyi Tamás
3.  Makai Róbert munkagépe, 

gépkezelő Szabados Attila

Különdíj: Mucsinyi Dávid



Jótékony fodrászat: 347.000 forintot utaltak nemes célra

FUTABONY Október 23-án

Október 23.



KID FC hírek

Szakmai Napon 
az MTK Budapestnél

„Egy nagyon hasznos szakmai na-
pon vehettünk részt az elmúlt héten 
az MTK Budapest szervezésében, 
annak partneregyesületeként, az Új 
Hidegkúti Nándor Stadionban. Be-
vezetésként Székely Zsolt akadé-

melyet Kólya Zoltán, a Digitális 
Tervezés a labdarúgásban  is-

a partneregyesületi programról kap-

beszámolót. Ezt 

mas ebéd, majd 

günk volt az U7, 
U9, U11, U12-es 
csapat edzése-
it megnézi, ahol 

tudatos szakmai 
munkát. Összes-

nyújtottak, ezzel jó példát mutatva 

tály után, a gyerekek nem szeretné-

kosok lehessenek. Ha minden év-

tud mutatkozni, akkor elmondható, 
hogy jó munkát végeztünk.”

Ülésezett a ZENIT Akadémia elnöksége

tóhely Kávézójában. 
Munkácsy Róbert, az akadémia el-

gondolkodással válhatnak sikeressé 

munkánk koncepciójának kidolgo-

megszokják, megkedveljék a vizet, 

életmód igényére való nevelést, az 

gének megalapoz

ként a saját határainkon mozog-
tunk, de még azt is át tudtuk lépni. 
Egyedül az ,,
nem volt meg az a jó érzés, 
mint mondjuk, a pilisi ve-

rendbe tette a lelkün-
ket és hitet adott arra, 
hogy két-három év 
múlva nagyon komoly 
célokat lehet majd 

Ehhez az is kell, hogy a vereségek-

kezelnünk kell. Szeretném kiemel-

Sérülések, betegségek és a ,,karan-
ténok” miatt volt, hogy egymástól 

i Tan- és 

szakban az abonyi strandon v alósul 
meg.

sabb volt számunkra, hogy valóban 
nagyon komoly partnerként kezel-
nek bennünket. Mindkét klubnak 

út vezet 
az MTK-ba, szerintünk nagyon ko-

„Összességében elégedett lehetek 

t, de ezek a srácok 
m e g m u t a t t á k , 
hogy csapatként 

kokra el tudunk 
tüntetni minden 

realitással, min-
den meccsen a 

kihozni magunk-
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és
Olvasóink nevében is

mély fájdalommal osztozunk 
a családok gyászában!

Hamar Károlyné 73 év, Magyar Istvánné 
85 év, Baksa Sándor 66 év, Nagy István-
né 73 év, Fodor Imréné 97 év, Herédi 
Pálné, Maxim Gizella, Bóta Pálné 91 év, 
Rékasi István Sándorné 64 év, Mucsányi 
Gábor 72 év, Farkas János Ferenc, Jenei 
Sándorné 54 év, Barna László András 71 
év, Pozsonyi László 78 év, Szabó Gyula 71 
év, Retkes Kálmán 76 év, Molnár István 
61 év, Terék Lászlóné 85 év, Leizer Antal-
né 89 év, Varga Balázs 73 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
10.27. Kálló Orsolya és Tóth Dávid; 10.30. Szabó Anikó és Mikó Zsolt István, Farkas Marianna és 
Vas Zsolt Zoltán, Pádár Mónika és Raff ai László Sándor; 11.04. Antal Szilvia és Makádi Norbert 
László; 11.06. Radics Nikolett és Rékasi András, Terék Szilvia Barbara és Spolmin Péter, Keskeny 
Erzsébet Julianna és Pinviczki Roland, Vincze Laura Patrícia és Gócsa Tibor; 11.10. Horváth Vivien 
Gyöngyi és Csősz István, Kulcsár Ivett és Kis Róbert; 11.12. Árkosi Katalin és Koncz György; 
11.19. Veibel Vivien és Kiss Gergely, Pécsi Alexandra és Ritzl Balázs, Balázs Adrienn és Pászti István, 
Tamasi Tünde Tamara és Szabó Tamás; 11.24. Tari Csenge és Dudás András Máté; 11.26. Antal 
Katalin és Fekete András

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 
16.00 óráig tart. 

11.29.12.05. Csontos Patika

12.06.-12.12. BENU Patika

12.13.-12.19. Rozsnyai Patika

12.20.-12.26. Csontos Patika

12.27.01.02. BENU Patika

A nehézségek ellenére aranyéremmel
tértek haza a versenyről sportakrobatikás
lányaink! Sok szeretettel gratulálunk!
Az Abony TAK 

 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  Tisztelt Ügyfeleink!

2021. december 20. napjától 2021. december 31. napjáig 
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el
az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.

abony@
abony.hu 2740 
Abony, Kossuth tér 1

dr. Gáspár Anita



Karantén a Bihari Ifjúsági Stúdióval
November 6-án mutatta be a Bihari Ifjúsági Stúdió a Karan-

Szakmai konferencián jártak 

ét

Banai

ós

A Titkos gyíkem-

Amikor életre kelnek a gyerekjátékok…

tán



Nálunk forgatott az M1 stábja
Ismét országos te-
levíziós csatorna 
m sorában kapott 
Abony Város meg-
jelenési lehet sé-
get, melyet ezúton 
is szeretnénk meg-
köszönni.
Több forgatási na-
pon és több hely-
színen készült a 

mintegy öt perc 
terjedelemben mutatja be Abony 
Város néhány fontos fejlesztését. zösségi oldalunkon! 

kisgyermekek körében. Szeretettel küldjük képes hangulatjelentésünket !

Alma együttes koncertjeAlma együttes koncertje

Orosz est a Kultúra Házában
Színháztermében a Bihari János Ze-
neiskola Orosz estet szervezett. A 

vészeinek koncertjét hallgathatta meg 
a közönség ezen az estén. A koncert a 

A repertoárban Bach, Chopin, Grieg, 

F otó: Borsányi János

Október 25- én 
az Abonyi Vá-

vendégeként 

lán tartott 

tükrös termében.
Az erdélyi szüle-

anya és nagymama, a farkaslaki 
középpontjában a magyar népme-

modell és gyermekvállalás áll.

Kazinczy Ferencre emlékeztünk

jét, melyb l képeink segítségével adunk egy kis ízelít t közösségi oldalunkon. 

Fotók:   Borsányi János

Dalok estjeDalok estje

intézményve-

koszorúzták 

renc szobrát. 
A megemlé-
kezésen Jan-
dácsik Pál, az 
Abonyi Lajos 
M ú z e u m i 

Értéktár Bizottság tagja mondott 
beszédet. 

Október 27-én a Speciális Otthonban 

Csabáné, az Abonyi 
Lajos Falumúzeum 

Baráti köré-
nek elnöke, 
valamint a 

szervezet tag-
jai, Simon Sza-

bina az Abonyi 



SZOCIÁLIS DOLGOZÓINKAT KÖSZÖNTÖTTÜK
November 12-e a Szociális Mun-
ka Napja. Ez alkalomból november 
5-én a Kultúra Háza tükörtermé-
ben tartottak ünnepséget a szociális 
szférában dolgozó abonyiak számá-

zet miatt volt különösen nagy segít-

a szociális gondoskodás is gyakorta 

élményeit is felelevenítve köszön- Dóra Hajnalka. 
Az ünnepi program végén a jubiláló 
szociális munkatársak munkáját is-

Sándorné.

Minden díjazottnak gratulálunk és 

get kívánunk! 

Köszönjük az önzetlen segítséget!

ápoló lakossága nevében köszönetet 

minden munkatársának.

a Falumúzeum Baráti körének tag-

bély Csabáné az Abonyi Lajos Falu-

Bizottság elnöke megbízásából egy 
árajánlatkéréssel fordult a Csibrány 

ajánlatkérés a 
római katolikus 

fontosnak tar-

Kostyán  Andor 
sírját felújítsák. 
Az árajánlat a 
mai napig nem 

azonban Kor-

köszönjük!

en felújított síremlék adózik az utókor 
nevében Dr. Kostyán Andor és Csa-

Abony Sajtó

ros Önkormányzatának megrendelése 

„Az önkormányzat tervezi az Arany 

mekeknek komfortos körülményeket 

intézkedéssel meg kellett újítanunk a 

Fűtéskorszerűsítés az Arany János utcai oviban

melyek majd beépítésre kerülnek 

elvégezni.”
Abony Sajtó 

ter az úgynevezett Hivatali COOL- 
Túra program keretében fogadta a Ki-
nizsi Pál Gimnázium 12/a osztályát. 

diákok megismerkedjenek az önkor-

Életvitel tantárgy keretében Óré Vivi-

mesteri Hivatal munkatársa lesz egy-

fontos közügyeivel kapcsolatban.

Gimisek a hivatalban

 N o v e m b e r 

került meg-
rendezésre a 
Gyulai isko-

ben az abonyi 

díjas szak-
szervezet abonyi alapszervezetének 

zetet további 
önkormányza-
ti támogatás-
ról biztosítot-
ta. Szó esett az 

séges formá-
járól is. Közel 

táncos mulatsággal folytatódott.

díjas szakszervezeti tagoknak to-
vábbi jó egészséget!



Segítségkérő telefonszám!
Abony Város Önkormányzata a jelenlegi koronavírusos hely-
zetben a Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjólé-

hatósági zárlat alá került lakosokat.

Az önkormányzat segíti ezen 
családokat, ezért, ha a karantén 
ideje alatt segítségre van szük-

ségük, kérjük hívják a +36 /70 386 6671 
telefonszámot.
A telefonhívás nyomán a Humánszolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felmérik, hogy milyen tí-
pusú segítségre van szüksége a családoknak, és megteszik a to-
vábbi intézkedéseket.

Senki nem marad egyedül, kérem vigyázzunk egymásra!

Bővülő munkahelyek
A TGE Commerce Kft. ék-
szergyártó üzem Abony-
ba költözését és indulását a 

ta a városvezetés. A cég és 
a város kölcsönös bemutatá-
sában, az abonyi letelepedés 
segítésében meghatározó 
szerepet vállalt Izsó Balázs 
a Városfejlesztési Bizottság 
elnökhelyettese. 

tekintve elmondható, hogy a jár-
ványügyi helyzet korlátozásai és a 
gyártási folyamat beindításának kez-

lad célja felé a TGE Commerce Kft. 

tás alkalmával az abonyi üzem ve-

lékenyebben haladnak az ékszerek 
hitelesítésével és az Európai Unión 

kal kapcsolatos hatósági eljárások, 

érkezett hozzájuk, ezáltal a gyártható 

tottak száma, ami november hónapban 

álláshirdetésük is kikerült az abonyi 
internetes oldalakra, amelyre ismét 

rengeteg jelentkezés érkezett. A mun-
kaer 

ki, hogy rengetegen szeretnének 

alkalmasságát tekintve gyorsan fel 
tudják tölteni az álláshelyeket. 

Izsó Balázs: „A TGE Commerce Kft. 
abonyi letelepedése jó példa arra, 
hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a 
helyi vállalkozások és munkahelyek 
számának növelése érdekében a vá-

pet kell vállalnia. Bízunk benne, hogy 

leti, ipari területeken egyre több be-

l 

Balra Csanádi Csaba Településfejlesz-

helyettese

Hunor sokat fejlődött, a legjobb helyre 
került a támogatás
Ahogyan azt megírtuk, nemes célokat 

gozószobájában fogadott egy kedves 
abonyi házaspárt, Szabó Tamást és 
Wégert Melindát, akik kisgyermeké-
nek, Hunornak betegsége miatt folya-
matos fejlesztésre van szüksége. 

ros Lászlóné Szeremi Anikó a tavalyi 

összeget ajánlott fel erre a nemes cél-

A napokban 
k a p t u n k 
egy kedves 
levelet az 
anyukától, 
melyben ez 
állt:
„A nyá-
ron ka-
pott tá-
m o  g a t á s t , 
ahogyan ígértük, Hu-
nor fejlesztésére fordítottuk. Hunor az 

önálló járás volt. Büszkék vagyunk rá, 

Lassan, de haladunk a cél felé. Ezúton 
is szeretnénk megköszöni Szeremi Ani-

Ezúton is köszönjük, hogy írtál egy 
kis beszámolót, kedves Melinda, és 
kívánunk sok sikert a fejlesztéshez, 
boldogságot, örömöt kedves Családo-

Új napelemes 
lámpák
kerültek kihelyezésre a bejáratok-
hoz, melyeket ezúton is köszönünk 
szépen a lakosság nevében Molnár 
Péter plébános úrnak, és Kecskés 

Pélyi- Tóth Gábornak, akik felsze-
relték az új lámpákat. 

Megkezdődött a strand fejlesztési 
koncepciójának előkészítése

mun katársa, Marsal Béla okleveles 
építészmérnök mutatta be az Abonyi 

koncepció-
jával kapcsolatban eddig elkészült mun-
kaanyagot, látványterveket a Városháza 
Dísztermében. 
„A megbeszélésen polgármesterként vá-
zoltam a fejlesztés azon legfontosabb 

hetik. A fejlesztés tartalmaz tanuszoda- 
építési programot is, mellyel kapcsolatban 
év elején megkereséssel éltem az Emberi 

a Kormány Tanuszoda Építési Programjá-

meghallgatásra talál és városunkban is 
fedett uszodával várhatjuk majd a lakos-
ságot, az úszni tanulókat és a sportolókat. 

terveiben szerepel többek közt a kabinsor 
teljes rekonstrukciója, új vendéglátóegy-

építése, árnyékolók kihelyezése, meden-

cetestek felújítása, új medence építése. 
Mindezt olyan formában szeretnénk meg-
valósítani, hogy a jelenlegi Abonyi Városi 

olyan közkedvelt a lakosság körében. 
Ennek érdekében már a tervezésnél nagy 

strand fejlesztési elképzelései, koncepció-

latot, ötletet szívesen fogadunk a témával 
kapcsolatban. Bízzunk abban, hogy a 

ink, pályázati forrásaink az abonyi strand 

gármester



Sok szeretettel hívjuk játékra mindazokat, akik szeretnék adventi pompába öltöztetni, 
feldíszíteni házuk ablakát vagy ablakait, és azt szeretnék megmutatni másoknak is! Mit 
kell tenned? Nevezz be a versenyre, küldd el az ablakod esti fényben ragyogó fényképét 
nekünk: sajto@abony.hu, vagy itt üzenetben. Játssz és nyerj! 

Képeiteket a beérkezés sorrendjében közzétesszük az Abony.hu oldalán, de a legszebb 
ablakokra szavazni egy közös képgalériában lehet december 15–18-án délig. Ered-

cember 18-án 16 órakor! Hogy mit is nyerhetsz, ha részt veszel a versenyben? Minden 

Adventi ablakvadászat! Figyelj! Ha megadod a címed, rákerülsz Abony Város adventi 

személyesen is gyönyörködhetnek majd a pompás díszítésekben!  Az ezen az estén a 
legtöbb helyre ellátogatókat díszoklevéllel jutalmazzuk! Nekik az lesz a dolguk, hogy 

lyel bizonyítják, hogy felkeresték az adott helyet! Az ablakvadászoknak is jó játékot 
kívánunk!


