
Mucsi Zoltán Abonyban 

2. és 6. oldal

Nagyabony–Abony

2. oldal

Önkormányzati díjak    

3. oldal

Tisztelt Abonyiak!
Kedves Barátaim!
Karácsonyhoz és az év utolsó 
napjaihoz közeledve számtalan 
gondolat kering mindannyiunk 
fejében. Beszereztünk-e már min-
den ajándékot és ünnepi kelléket? 
Gondoltunk-e minden családtagra 
és barátra? Elvégeztünk-e minden 

magunk elé? Sok kérdés és sok ka-
vargó válasz között kell rendet te-
remtenünk. A válaszadás nem csak 
a magánéletben, hanem közéleti 
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munkákban is nehéz feladat, hiszen 
egyszerre különleges és tartalmas 
évet tudhatunk magunk mögött.

Különlegességét érdekes módon 

A közösségért dolgozó valamennyi 

egészségügyi és szociális intéz-
ményeink biztosították minden se-
gítségre szoruló személy ellátását. 

ellátást nyújtottak a gyermekek 

kulturális és sportesemények soka-
ságát. Az igazgatás és településüze-

mindennapi lakossági ügyek meg-
oldását és a vonzó városi környezet 
megteremtését.

(Folytatás a 2. oldalon)



December 16-án ünnepélyes ke-
retek közt a Kultúra Házában írta 
alá a két település polgármeste-
re, Gányovics Julianna 

Zsolt Abony képvisele-
tében a testvértelepü-
lési megállapodást. 
A két település a 
tervek szerint 
közösen indul 
egy pályáza-

ton, mely a határon túli magyarság 

nyertesei leszünk a 
projektnek, és még 
inkább kiteljesedhet 

Nagyabony és 
Abony kap-
csolata.

A b o n y. h u 
közösség i 
oldalán.

(Folytatás az 1. oldalról)

A fejlesztéseket tekintve egyik 
legfontosabb eredményünk az üz-
leti park benépesülése, a 

lalkozások számának 
növekedése, a nagy 
hagyománnyal ren-

se. Mindez mellett 
e l indulhatot t 
több régen 
várt beru-
házásunk 
is. Meg-

dött a 
V a r g a 
J á n o s 
B i r k ó -
zóterem 
építése, útalap készült a Garay J., 
Wekerle S. és a Mónus I. utcában, 
megépült az Erzsébet királyné, a 
Bethlen G., a Csillag Zs., a Türr I., a 

a közvilágítási hálózat, játszótéri 
eszközökkel és erdei tanteremmel 

sároltuk és így városi tulajdonba 

csarnoképületünk megvalósítása, a 
zártkerti rész útjainak megépítése, a 

út 3. alatti közösségi épület teljes 
felújítása, folytatódhat a Sívó kúria 

újítása, kerékpáros ügyességi pálya 
és játszótér építésével elindulhat a 
Mikes tó környezetének fejleszté-

színháztermének technikai eszkö-
zeit, felújíthatjuk négy óvodaépü-
letünket.

A tartalmas év kapcsán intézménye-

említést kell tenni azokról a prog-
ramokról, melyek színessé tették a 

város életét. Ezek közé tartozik 
a júniusban rendezett Családi 

Tesla Musical, a Bihari Ifjú-

tel Menthol, a hagyományos 

Tóparty, az augusztusi-szep-
t e m b e r i - n o v e m b e r i 

Tarka Téri Piac, a mi 
dalunk a „Sej Nagya-

dal 150. évforduló-
jának megünnep-

lése, a Trak&-

és nem 
u t o l s ó 
sorban 
a városi 

adventi rendezvények megrendezé-
se. Különleges és tartalmas év volt, 
melynek eredményeit és tapasztala-
tait még hosszasan lehetne sorolni.

ményesek, a közösség erejével 

Köszönöm az év során végzett 

Újabb nyertes pályázat:
Felújíthatjuk óvodáinkat

mely szerint újabb támogatást nyert el Abony Város Önkormányzata. A 

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr által jóváhagyásra került az Abony Vá-
ros Önkormányzata fenntartása alatt álló Abonyi Szivárvány Óvoda és 

hoz hozzájáruló támogatói okirat kiadása összesen 43 995 110,- Ft támo-

határozat alapján kerül biztosításra.

Nagyabony és Abony immár
hivatalosan is testvértelepülés

Abony vendége volt Mucsi Zoltán

napokban dolgozószobá-
jában fogadhatta Mucsi 
Zoltán Jászai Mari díjas 

Mucsi 
Zoltán 
Csányi 

Sándor barátja társaságában érke-
zett hozzá. A találkozón kötetlenül 
beszélgettek Abony Városáról, 

napig jó szívvel, szeretettel gondol 

Csányi Sándor gulyáskirály a 
Kultúra Házában a Kinizsi Pál 

Gimnázium meghívására volt 
díszvendég, ahol kötetlen 

pódiumbeszélgetésen 
vettek részt.



Sok szeretettel gratulálunk minden díjazott abonyinak!Sok szeretettel gratulálunk minden díjazott abonyinak!

December 16-án a Kultúra Házában 

került sor az önkormányzati kitünte-

– 
pott Szikszay Milán
– 

nek
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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– 
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Karácsonyi gyűjtés – KÖSZÖNET



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!

mogatva döntött a képvise-

városvezetés a Szeretlek 
Abony programban fo-

célként a város népes-
ségmegtartó képessé-
gének hosszú távú 

irányba ható 
stratégia a he-
lyi gazdaság 
f e j l e s z t é se , 
a helyi mun-

önkormányzat 

tainak magas színvonalú ellátása, 
modern kisvárosi környezet építése 

ba illeszkedik az a juttatás, melyet 
mostantól jövedelemhatártól füg-
getlenül biztosít az újszülöttek ré-
szére Abony város önkormányzata. 

15.000 Ft-os Baba-utalványban – 

vásárlási utalványban – ré-
szesülnek azok az újszü-
löttek, akiknek leg alább 

jelentett lakóhellyel 

ter elmondta, 
hogy a város né-
pességmegtartó 
képességét ha-
tározott tettek-

teni. 
A Baba-utal-
vány önmagá-
ban egy cse-

juttatás, tá-
gabban értelmezve viszont egy vá-
rosi közösség támogatása, mely a 
gyermeket vállaló családok mellet-
ti kiállást jelképezi. Hisszük, hogy 
ilyen tettekben ölthet testet a Sze-
retlek Abony program.

kapcsolatos híreinket újságunkban 
és Abony közössé gi oldalain, hiva-
talos honlapján!

Önkormányzati támogatás
a tüdőgyulladás, az agyhártya-
gyulladás és a rotavírus 
elleni oltóanyagokhoz
Az újszülöttek támogatása mellett 

hoz. 

ta: „Az utóbbi évek adatai alapján 
az agyhártyagyulladás és a rotaví-

ten – száz 
g y e r m e k -
nek adják be, 

osztályból pe dig 

feletti költséget is jelenthetnek. A 
szociális támogatások kiterjeszté-
sével azoknak kívánunk segítséget 
nyújtani, akik számára a választha-

vagy elérhetetlen volt. A támogatás 
igénylésével kapcsolatos részletes 

teri Hivatalban.” 

Sikeres véradás az SGN Steelnél
Az abonyi SGN Steel Kft.-nél ha-
gyományosan szerveznek véradá-

nél a munkatársak és persze más 
abonyiak is adtak vért. Megtud-
tuk, hogy a Magyar Vöröskereszt 
által szervezett véradáson össze-

is segítséget nyújtott. Szabó Lász-

 Richárd az SGN Steel munkatársai. 

mal adott vért. Az SGN Steel Kft. 

alkalommal segített ily módon. A 
felhívásra Pet 

alkalommal volt önkéntes véradó. 
Köszönjük mindazoknak, akik 

részt vettek a véradáson! A vér eb-

kincs!

Újszülöttek támogatásáról 
döntött a városvezetés



Nyertes abonyi projektek

A projekt célja Abony központjá-
ban, a Vasút út mellett található, a 



2021-es Visszapillantó a Kultúra Házától

Mindenkinek szeretetteljes, 
egészségben és kulturális élmé-
nyekben gazdag új évet kívá-
nunk!

Az Abonyi Lajos 

Köszönet
Abony Város lakoss ága nevében ezúton szeretnénk köszönetet monda ni a Rozsdás 
Kft.-nek, Antal Sándo rnak, kedves feleségének, és Családjuknak a Városk apu 

díszkivilágításáért és az előtt e lévő csodálatos karácsonyi dekoráció megalkotásáért.



Mucsi Zoltán Abonyban

Fekete Dió díjat kapott Jandácsik Pál

Jandácsik Pál közterület-felügyelőt köszöntötték 
munkája megkezdésének 30. évfordulója alkalmából

ceni Egyetemen szer-

majd elvégezte a 
neveléstudományi 

A 2013-2014-es tan-
évben elnyerte a Deb-

receni Egyetem kiemelt 

vékenységéért.



Újabb nyertes pályázat: 
fejlesztések Abony zártkertes részén
A Herman Ottó Intézet Non-

Új táblák, útburkolati jelek

Pénzügyi tervek 
Maradnak a korábbi 
önkormányzati adómértékek



Ahogyan arról közösségi oldalain-
kon beszámoltunk, november 27-én, 
az ünnepélyes adventi gyertyagyúj-

kában kiállított csodaszép betlehemi 
installációt is felavatták, mely Juhász 
Istvánné munkája. Évikét az avatást 

is megköszönték a csodálatosan szép 
betlehemi alkotást. Juhász Istvánné 

nagy szeretettel készített a város la-
kosságának. 

csodát köszönhetjük Juhász Istvánné 
Évike. Személyében egy elkötelezett 
foltvarrót köszönthetnék, de nem ezt 
teszem, mert azok a dolgok, melye-

keze alól, hiszen számtalan alkotásá-
ban gyönyörködhetett már nem csak 
az abonyi, hanem az ország közön-

bemutatásra került már. 
A Betlehem készítése egy kérés 
alapján történt, melyet a Polgár-
mester úr fogalmazott meg egy be-
szélgetés kapcsán. Éva az az ember, 
aki nagyon szereti a kihívásokat, 
ezért szinte azonnal nekikezdett a 

Csodálatos alkotás: új BetlehemAbony város karácsonyfája 

leishvili Tamari. A grúz származású 

csodaszép gyermekükkel.
Az eskütételnél személyesen vett 
részt Dr. Nyíkos Tamás Antal já-

dött ívá-
nunk Tamarának, Abony legújabb 
állampolgárának ezúton is sok örö-
möt az életben, teljesüljön minden 
kívánsága, szeretetet, boldogsá-

a megható pillanatokat megörökít-
hettük!

LV 

forráskutatásnak, és a szó szoros 
értelmében éjjel-nappal ezzel fog-
lalkozott több héten, hónapon át. 
Rengeteg munka fekszik ebben az 
alkotásban, melyet most itt csodál-
hatunk a Kultúra Háza ablakában!

lehemet, mellyel szebbé teszi a vá-
roslakók, az idelátogató vendégek 
ünnepvárását! 

vábbra is örömet ebben a tevékeny-
ségben, mert szükségünk van a szép-
re, a jóra! 
A város lakossága nevében megkö-
szönöm Neki, hogy elkészítette az ab-

roslakó gyönyörködve tekinthet meg! Új magyar állampolgára van Abonynak

Ezúton szeretnénk megköszönni a fela-

ládjának. Idén az  feny fájuk öltözött 
ünnepi díszbe a városháza el tti téren. 

gyobb örömére! Mintegy 30 éves a fe-
ny

minc éve vágják ki azt a fát mely a vá-
ros karácsonyfája lett. Az önkormányzati 
cég dolgozói díszítették fel a pompázatos 
karácsonyfát.

lakossága nevében, és mindazoknak a 
munkáját, akik részt vettek abban, hogy 
a csodaszép fa díszíthesse a Városháza 



Közel százötven rajz érkezett
a Télapó postaládájába

Advent második hétvégéjén Abonyban is járt a 

ta társaságában a szombat délutánt. A Télapónak 

Dorina. adományt kapott Abony Városa. 

lés lakói nevében. A szaloncukrot 

a 
karácsonyukat.

Üzenet a Pingvines óvodából 

Aranyosi Ervin: Ami számít…
(Részlet) 

Ami számít az ünnepben,
azt fa alatt nem leled,

nem tudja becsomagolni,
bármily ügyes két kezed.
Ami számít, áruházban,

s pénzért nem is kapható,
csupa olyan kedves dolog,

ami szívekig ható.

Minden nap lehetne adni,
s többet érne, azt hiszem,

befoltozná a sérülést,
a sok meghasadt szíven.
Ami számít láthatatlan,

az csomagban nem lehet,
mert az igazi ajándék:

Ölelés és szeretet.

Mindenki karácsonya

az abonyiaknak. A jótékonysági rendezvény nagy sikert aratott a lakosság 

Köszönjük Chicken- Food

dogabbá ezt a karácsonyt.

tainknak szóló adományozásban is. 

program keretében. Az adományt 
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Plangár Jánosné 84 év, Berta József 74 év, 
Baksa József 64 év, Gáspár Józsefné 83 év, 
Gál Lászlóné 83 év, Bácsi József Gyula 77 év, 
Kaczúr Gyula 48 év, Barna Jánosné 90 év, Kru-
pincza János 78 év, Bíró Dezsőné 64 év, Árpás 
László 80 év, Istráb Ferenc Jánosné  67 év, 
Lendvai  Mihályné 82 év, Molnár Jánosné 80 
év, Andrási Istvánné 95 év, Török Istvánné, 
Szabó Jánosné 81 év, Plangár Pálné, Árpás 
László, Matusinka Mihály János, Varga Károly 
75 év, Jáger Rozália, Papp László 61 év, Szé-
mann Zoltán Lászlóné 92 év, Niklesz György 
67 év 

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!

10.02. Csajbók Valentina Mónika és Baksa Máté
12.15. Márkus Adrienn és Hodosi Viktor

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 
16.00 óráig tart. 

12.27.-01.02. BENU Patika
01.03.-01.09. Rozsnyai Patika
01.10.-01.16. Csontos Patika
01.17.-01.23. BENU Patika
01.24.-01.30. Rozsnyai Patika
01.31.-02.06. Csontos Patika

Advent harmadik hete: 
Dr. Gajdos István József Abony Város 
dísz polgárának ünnepi gondolatai
Dr. Gajdos István József gyúj-
totta meg az adventi koszorú 
harmadik gyertyáját. Nagy tisz-
telettel és szeretettel tesszük 
közzé a nekünk írt ünnepi gon-
dolatait ezen alkalomból.

Advent harmadik hete 2021.
Szeretettel köszöntök minden 

ennek a rövid kis írásnak az elol-
vasására.
 Ádvent harmadik hetében va-
gyunk. A nappalok rövidülnek, a 
sötétség még növekedésben van. A 
jó hír az, hogy még néhány nap és 
megszületik a Fény, hogy segítsen 

energiákat, újra indítva a természet 
örök körforgását. Az év vége felé 
közeledve, sokan arra használják 

évet. Ez a modern kor ádventje. 
A régi hagyomány szerint ez a 
négy szent hét a várakozás, Jézus a 

 Az otthonokba sorban meggyul-
ladnak az ádventi koszorú gyertyái, 
a házak az utcák, a közterek fénybe 
öltözve várják a pillanatot. A csillogó 

nünk lelkünk tisztítására, fényesíté-
sére, hogy befogadhassuk a Jézusi 
energiákat, és a szeretet költözhessen 
szívünkbe, lelkünkbe. Ádvent har-
madik vasárnapjának angyala, tiszta 
fénnyel tölti fel mindazokat, akik ké-
szek befogadni ezt az energiát. 
 Egy kis befelé fordulás, gondol-
kodás, elmélyülés dolgainkban segíti 
ezt a folyamatot. Ez akkor tud kitel-
jesedni a legjobban, ha kikapcsoljuk 
az agymosást szolgáló televíziót és a 

nélkül zúdul ránk a szellemi sötétség 
és igénytelenség szemete. Tisztelet az 

fehér holló. A legveszedelmesebbek 
a „hírek” és a reklámok, valamint a 

mindig megmondják a tutit. Az úgy-
nevezett „híreket” napi több százszor 
ismételve, valósággal bele égetik a 
tudatunkba, az aktuális információt, 
amelynek hitelessége a legtöbbször 

és sajátunként használjuk az általuk 
kreált gondolati sablonokat, mintá-
kat, megoldásokat. Ezek azonban 
nem a sajátjaink. Emlékeznek még, 
amikor alsó tagozatban tanultuk hogy 
„Ki mint vet, úgy arat”. 

ezt a közmondást, nem szeretek olyan 
termést aratni, amit mások vetettek 
el, számomra. Amit nem tanultunk, 
mert senki nem mondta, hogy vetés 
gondolatban történik, az aratás pedig 
az életünk lesz. Javaslom mindenki-
nek, hogy vegye kezébe saját sorsá-
nak alakítását a fentiek alapján. Olyat 
veteményezzünk amit majd örömmel 
aratunk. Ehhez azonban jól át kell 
gondolni a vetés tárgyát, hogy bár ne-
künk jó legyen, de senki másnak ne 
okozzon kárt. Aki félelemben él, fé-
lelmet vet el, és amikor ott az ideje, 
még több félelmet fog megtapasztal-
ni. Aki viszont a szeretet magvait ve-
teményezi, még több szeretetben ré-
szesül. Aki fényt gyújt a szellemben, 
még több fényben fürdik az életben. 
 Ádvent harmadik hetében va-

meg vannak számlálva napjai. Még 
alszunk néhányat és megszületik a 
Fény. Aki szeretné segíteni a Fény 
erejének növekedését a szellemben 
is, gyújtsa meg a gondolat ádventi 
koszorújának gyertyáit. Így juthatunk 
el szép lassan a megvilágosodáshoz.

letésének ünnepét pedig töltsétek csa-
ládi körben, együtt szeretetben. Mert 
a szeretet olyan szer, amely etet, éle-
tet, egészséget ad. Egyébként legyen 
minden hitetek szerint!
 Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
kedves Mindannyiuknak, békés, sze-
retetteljes ünnepet, boldogságos fé-
nyességes karácsonyt!

Dr. Gajdos István József 
Fotó: Borsányi János

Szeretlek Karácsony: 
Sikeres ado mányozási akció

Több, mint 300 ajándékcsomag 
és sok-sok egyéb más felajánlás 
érkezett az abonyiaktól ebben az 

csony program keretében. A ci-

és vele együtt a sok-sok szeretetet 
meg is kapták az érintettek. „Há-
lásan köszönöm mindenkinek, aki 
bármilyen formában is segített 
az adományozási programban!”– 
mondta el Korbély Csabáné a Hu-
mánpolitikai Bizottság  elnöke



Négy vállalkozás is üzemel 

Ahogyan arról beszámoltunk, a 

sa látogatott ki a helyszínre, ahol 

Ezen kívül szó esett arról, hogy 
a helyi önkormányzat milyen 
eszközökkel tudja majd a közel-

kozó, várják, hogy az E.ON rá-
re mindent sikerült helyrehoznunk, 

mintegy 100 m

„
tudok válaszolni: kiváló! Na-
gyon meg vagyunk elégedve 
a támogatással. Minden kéré-
sünket el tudjuk mondani az 

dolog meg is valósul. Minden-
ki nagyon kedves és közvet-

dik a város



Igazgatási szünet
Tisztelt Ügyfeleink!

Abony Város Önkormányzat Pol-
gármestere a katasztrófavédelem-

2021. december 20. napjától 
2021. december 31. napjáig 
IGAZGATÁSI SZÜNETET ren-
delt el az Abonyi Polgármesteri 
Hivatalban.

Ismét Simon Szabina lett 

tettel!

mon 
Sza-

városüzemeltetési feladatokat lát-
juk el:

ellátása

°°
°°
°°
°°

védekezés   

°°

tok ellátása

ellátása

nak ellátása

feladatellátásból adódóan a város 

Ezúton kívánunk a cég nevében a 
város minden lakosának boldog, 
békés karácsonyi ünnepeket, jó 
egészséget és sikerekben gazdag 



Egy csokor 
szépirodalmi

szeretet
Az Abonyi 
Napló kará-
csonyi lap-
s z á m á b a n 

nagy- nagy 
köszönet-

tel és ha-
ta lmas 
tiszte-
l e t t e l 
t e s z -
s z ü k 
közzé 

a magát a mai napig abonyi-

Tibor valamint Acsai Roland 

kívül az igazán közkedvelt és 

mesekönyv író is megtisztelt 

valamint egy nekünk készült 

Ezen szellemi táplálékokból 

Így, karácsony táján, az emberben 

keres magának, és ezt csak más 

Bennem a karácsonyérzet novem-

Amit tudok: az eszem helyére 
kerülése óta nincs karácsony szá-
momra Abony nélkül, noha tizen-
négy éves koromban elkerültem 
innen.

ban a karácsonyi gyertyák 
évre emlékeket gyújtanak bennem, 

– és rávilágítanak immár az édes-
anyám aggódó tekintete követte 
csöndes öregedésemre is. Innen 
mentem el, hogy végérvényesen ide 
tartozzam.

Amikor áldott karácsonyt kívá-
nok Önöknek, szeretett Abonyiak, 
a boldogság kívánását üzenem, és 
a családi meghittséget remélem 
a karácsonyfájuk köré. A legna-
gyobb ajándékot, amit kaphatunk 
egymástól, és adhatunk egymás-
nak!

Pásztorok Jó pásztorok

Megszületett a kisgyermek

Mellette áll nézi Sára

Pásztorok Jó pásztorok

Pásztorok Jó pásztorok

Kék hegyeket szelíd völgyet
Örömünket hirdessétek

Kövessétek a csillagot

Lángokat szór,

Száll a szó,

A szeretet békéje,

szeretném átadni az embereknek ol-



Megannyi házban diót törnek es-

a nagyi titkos mákoskalács recept-

derekasan helytáll az ünnepi készü-

megmaradt idegeket is apróléko-

csont felel ott lent a csontnak
császáriak megismerték

és tornyában a templomnak

ez a város, életem origója. Ilyenkor, tél idején, eszembe jut, ahogy édesapám húzott maga után 
a szánkón, és nagyokat nevettünk, mert valahogy mindig elcsúszott. A gumicsizma nem a talpa 
tapadósságáról híres… Azóta én húzom magam után a lányaimat a szánkón, ha éppen van hó. Ez 

Talán ez a vers is egy ilyen stafétabot lehet. Ezúton szeretnék Abony minden kedves lakójának áldott 

Itt emberek mindig laktak
és szkítának meg avarnak



Tisztelt Lakosság!

„Szép Tündérország támad 
föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, 
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

(Juhász Gyula: Karácsony felé)”

dr. Gáspár Anita
jegyző

Az Abonyi 
Polgármesteri Hivatal 

valamennyi 
dolgozója nevében 

ezúton kívánok 
Önöknek 

és Családjuknak 
békés, meghitt, 
szeretetben és 

egészségben gazdag 
Ünnepeket!

Áldott , békés, boldog szeretett el teli Karácsonyi Ünnepeket 
és egészségben, sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet kíván Abony város Lakosságának 
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 
valamennyi Munkatársa! 

���������	
������������������
����

kezdve érdemes igazán 
nézni a Magyarország MA 

riporternek 

Éreztem

án rendeztek meg az 

Csány

miénk rendezvényen



KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Türr István utca új aszfaltbur-

munkáért. Köszönjük a környezet példás rendbetételéti is.

kivitelezésért a BIUTONOVA Kft-nek.

Eredményes évet zárt az Abonyi Üzleti Park

létesítmény menedzsere la-

meltetési feladatait az Abo-

aktív értékesí-

 köz-

2

2

fejlesztések tervezése (in-

illetve kivitelezése 
(termény- és kisállat 

ban. 
A 2021. decemberi állapot szerint 

nincs. Abony Város Önkormány-
zatának célja újabb önkormányzati 

sítése és további üzleti park terüle-

zájárulva 

– mondta Csanádi Csaba 

Áldo tt , békés, boldo g karácsonyt és szeretetben, sikerekben,
egészségben gazda g boldo g új évet kíván

a Gyulai Gaál Miklós Általános Isk ola és Alapfokú
Művészeti Isk ola nevelőtest ülete és minden do lgozója!

tánc és néptánc tanszakon.



December 9-én a Lilaakác Étte-
remben nem mindennapos ese-
ményre került sor. A korábban és 

Abonyi Polgármesteri Hivatalban 

talos volt ide, nem csupán polgár-

egykori munkatársaimat, és persze 
anekdotázni a régen történt esemé-

Pál az abonyi közterület-felügyelet 
jelenlegi munkatársa éppen 30 éve 
kezdte meg munkáját ugyanezen a 
poszton! 
Gratulálunk Palinak és köszönjük az 
abonyiakért végzett áldozatkész te-

December 10-én rendkívül érté-
kes és impozáns kiállítást nyitot-

ri installáció egy vándorkiállítás, 
mely Abonyba érkezett. A jeles al-

Béla, a Gyergyó-

igazgatója, és 

ka a Pest Megyei 
Önkormányzat 
értéktár referen-
se. A rendezvé-
nyen felléptek a 

A szabadtéri tárlat csodás 
fényképekkel mutatja be a gyer-
gyószéki értékeket. Ha arra jár-
nak, tekintsék meg Önök is, nagy 
szeretettel ajánljuk mindenkinek!

Biztonságos
és balesetmentes 
karácsonyi 
ünnepeket 
és Boldog Új 
Esztendőt 
kívánnak 
az Abonyi 
Rendőrőrs 
munkatársai!

Az év vége közeledtével szeretnénk 

ben akár csak egy bíztató mosollyal 
segítették munkánkat! 

Alapítványunknál szervezeti és sze-
mélyi változások történtek. Rövid-

tása, a társadalomba való beilleszke-
désük elfogadtatása, megvalósítása, 

céljaink továbbra is nappali ellátásuk, 
foglalkoztatásuk, önálló illetve támo-

Ha szeretnétek a közösségünk-

egyedulnem.abony@gmail.com

Abony Város lakosságának kíván-
juk, hogy minden nap legyen ré-
szük egy kis boldogságban!

kuratóriuma

KÖSZÖNETKÖSZÖNET



Magyar Sándorné Mikro-térségi Prózamondó Verseny

A Kinizsi Pál Gimnázium 2014 óta rendezi meg a Mikro-térségi Prózamondó Versenyt. A cél min-
dig is az volt, hogy minél több lelkes diák vegyen részt rajta, és szeresse, szerettesse meg az olvasást.
A pandémia miatt a tavalyi évben nem hirdették meg a versenyt, idén viszont mindenképpen 
szerették volna megszervezni, bár számítottak rá, hogy csak rendhagyó módon lesz rá alkalmuk.

Részletek, képgaléria az Abony.hu közösségi oldalán!

HÍREK A KINIZSI PÁL GIMNÁZIUMBÓL

A Kinizsi Pál Gimnázium pedagógusai 

tett meg a tanítás a 2021-2022-es tanév-
ben. Az elmúlt tanítási évben november-

denki visszaszokhasson az iskolához, a 
tanuláshoz és a társaihoz.
A 9.-es tanulóknak salgói gólyatáborral 

tudtuk tartani idén. Az elmaradt osztály-
kirándulásokat is pótolták a nagyobb 
évfolyamokon, amíg lehetett. A koráb-
bi közösségek újraformálódtak, megint 
egységet alkottak.

tagozatos és angol nyelvi tagozatos 
osztályokat. A sport mindig is közel 
állt a gimnáziumhoz, amikor csak 

lehet
ifjúságot. Az októberi Autistákért szer-
vezett mátrai jótékonysági túra erre 
remek alkalmat nyújtott, mint ahogy 
a tavalyi online sportnap is. Az angol 

csolat. Már megtörtént a megkeresés 
 A diákjaink pedig 

kitartóan és sikeresen dolgoznak a 
nyelvvizsgákért.

A honvédelmi alapismereteket tanuló 
diákoknak lövészetet és laktanya látoga-

ra. Jó volt látni a lelkes 

ifjúságot, hogy újra belevetették ma-
gukat az iskolai életbe.

ha online is, de megvalósult immár he-
tedjére a Mikro-térségi Prózamondó 

Magyar Emese és Dr Magyar Gábor 

Irodalmi Múzeum általi felajánlások-
kal érkezett a diákok nagy örömére.

Járt nálunk a Mi-
kulás is, igazi ka-
rácsonyi hangu-

latban telnek az év utolsó 
tanítási napjai valódi kará-
csonyfával, ami az Agropont 

Az utolsó napokban terve-

vényt, ahol a Kinizsi Pál 
Gimnázium egykori tanárá-

fogjuk átadni, és egy híres, 

Összeségében azt mond hat juk, ered-
ményes évet zárunk a Ki nizsiben. K

vizsgájára, és bár néha-néha karanténba 

lás, a színvonalas felkészítés meghozza a 

tovább az érettségi vizsgák után.
A Kinizsi Pál Gimnázium minden dol-
gozója és diákja nevében áldott, békés 

eredményekben gazdag 
kívánunk.



Karácsonyi gondolatok a Montágh EGYMI-ből
„Az egye-
düli dolog, 
amiért érde-
mes ezen a 
földön élni, 
az az, hogy 
az ember 
tudjon SZE-
R E T E T e t 
adni és el-
fogadni is. 

Csak ez teheti boldoggá az embert.” 
 (Simon András)

lyen nehéz megvalósítani! Azt gon-
dolnánk, hogy a SZERETET ter-

mégis ritkán éljük meg igazi mély-
ségét. Kitölti életünket a napi roha-

kollégák, az aggódás, a problémák, 
a viták. Életünkbe észrevétlenül 
belopóznak a gondok, és sajnos, az 

szomorít és oszt meg bennünket a 
mindannyiunkat sújtó járvány.  

A Montágh EGYMI-ben is megél-
tük az elmúlt év minden nehézsé-
gét. Különösen szomorú, hogy el-
maradtak a hagyományos közösségi 
programok, szinte minden hétre ju-
tott valami új, érzékeny feladat. 
De: „Az ember nem arról is-
merszik meg, hogy ho-
gyan viselkedik, ha jól 
mennek a dolgok, ha-
nem arról, hogyan 
reagál a bajban” 
– hangzott el ez 
a Miller család 

Köszönöm munkatársaimnak a ki-

kát!
Köszönjük a 
minket támoga-

tóknak a fel-
ajánlások at, 
az anyagi 
segítséget!
Köszönjük, 
hogy elhoz-
ták hozzánk 
a reményt: 
lehet az ovi-
soknak és 
az iskolá-
sainknak is 
ajándékok-

s á g o k b a n 

egyszer majd biztonságos, szép ját-
szóudvar mindkét telephelyen! 
Köszönjük, hogy átélhettük a kará-
csony csodáját, ami képes egymás-
hoz vezetni bennünket, ami nem 
csak egy ünnep, hanem egy érzés. 
Szépségét nem az ajándékok nagy-
ságával kell mérnünk, hanem az ér-

het, amit mindenki adhat, ez pedig 
a SZERETET. 

évre? 
Természetesen mindenkinek egész-
séget, boldogságot, békességet, biz-
tonságot, szerencsét és sok SZERE-
TETET. 
Kívánom, hogy ezen a karácsonyon 
igazibb és szebb legyen az ünne-
pünk, és körülöttünk emberibb le-
gyen az élet. 
Áldott ünnepet kívánok min den-
kinek!

Nagy Andrea

December 13: Luca napja és népi mesél k 
a Somogyi Imre Általános Iskolában

Luca Napján a Somogyi iskola alsós osztályaiban népi mesél k kala-
uzolták el a gyermekeket a magyar mesevilág birodalmába. Minden 
alsós osztályba eljutottak a mesél k, akik jó kedvet is hoztak maguk-
kal. Mindezt felajánlásként tették, Pintér Zsolt és két mesél

ben.  Ezen kívül vidám 
Luca napi m sort is megtekinthettünk az iskolában. 

 Áldo tt , békés, boldo g karácsonyt kívánunk minden olvasónak 
a Somogyi Imre Általános Isk ola do lgozói és tanulói nevében!

velkedett programokban. Köszönjük 
minden támogatónknak, hogy le-

hogy a gyerekeknek színesebbé, 
, 

ményt.
Nagy öröm számunkra, hogy sikerült 
megvalósítani az Öko-Jam progra-
munkat az újszilvási Kalász-tanyán. 
Karácsonyra koncerttel és népi mese-

kedni tanítványainknak.

Tanulásban is jeleskedtek a gyerekek. 

mányi és sportversenyeken, amelyek-

lánkban Legorobotika szakkör, ahol 
a legózás és a robotika programozás 
találkozik. Itt a gyerekek játékosan, 
interaktív módon ismerkednek meg a 
robotikával, és LEGO robotokat épí-
tenek. Mi legyen a robot: autó, kutya 
esetleg robotember? Mindez csak a 

gyerekek kreativitásán, képzeletén 
múlik!

foglalkozások is nagy sikerrel zajlot-

tak és az Ovitesi programunkra is na-
gyon sokan jelentkeztek.
Bizakodva várjuk az új esztend

Legyél Te is somogyis!



A Fergeteg Triatlon Sportegyesület 

re sikeredett.
Ismét tudtunk versenyeket szervez-
ni – igaz a tavaszi Évadnyitó Duatlon 
Ranglista Versenyünk elmaradt –, de 
június közepén a III. Mozgással az 
egészségedért Aquatlon versenyün-
ket, valamint október 23-án a XVIII. 
Futabonyt rendeztük meg több év ki-
hagyás után.
Július elején Nyári napközis honvé-
delmi triatlonos tábort szerveztünk a 
HS támogatásával.
Július végén pedig Balatonakalin 

ekkel 2 év csúszással a NEA pályázat  
segítségével.

tünk. Természetesen a duatlon és tri-
atlon ranglista versenyek, Országos 
Bajnokságok is mind megrendezésre 

lon Versenyek is elindultak a 2021-es 
évben.
Fontosabb eredményeink (inkább csak 
a nagyobbak eredményeit emelném ki):
Sass Vivien: Tereptriatlon OB 4. hely, 
Terepduatlon OB 2. hely Iliny, Duat-
lon Ranglista Szolnok 5. hely, Duat-
lonban aranyjelvényes, Magyarország 
Jó tanulója, Jó sportolója.

 Sprint OB Baja 3. hely, 
ORV (Olimpiai Reménységek Verse-
nye Byalistok Lengyelország 1. hely, 
Dnipro Junior EK 6. hely, Románia 
Junior EK 7. hely, Tiszaújváros Ju-
nior EK 19. hely, Triatlon EB Alanya 
25. hely, Magyarország Jó tanulója, Jó 
sportolója.
Kiss Alexandra: Rövidtávú Duatlon 
OB Ajka junior 1. hely, MEFOB 2. 
hely.
Farkas Lilla: Keszthely Középtávú 
Triatlon 1. hely, Rövidtávú Duatlon 
OB Ajka 1. hely, MEFOB 1. hely.
Soós Fanni: Sprint OB Baja 1. hely, 
Elit bajnokság 7. hely (Olimpikonok-
kal), MEFOB Tiatlon 1. hely Tiszaúj-
város.
Medveczky Edit: Triatlon ranglista 3. 
hely, Sprint OB Baja 3. hely.
Major Gábor: Spint OB Baja 3. hely, 
Rövidtávú Duatlon OB 1. hely.
Fitt és egészséges nemzetért, Tárt ka-

Funkcionális Tréning Group-pal, ahol 

közül lehet választani kicsiknek és 
nagyoknak ingyenesen vagy kedvez-
ményesen.Dióhéjban ennyit az idei 

Mindenkinek kívánunk Békés, Bol-
dog Karácsonyt! 

Az Abony TAK sportakrobatikás lá-
nyai remekül zárták az idei verseny-
szezont. 

Az év utolsó versenye a Mikulás 
Kupa volt, ahol a lányok nagyon 
szépen és összeszedetten verse-
nyeztek. Ennek meg is lett az ered-
ménye, két aranyéremmel zárhattuk 
a 2021-es szezont.

Gócsa Lili Freestyle kategóriában 
nyert. Antal Fruzsina, Antal Regi-
na, Antal Zille, Diószegi Csenge, 
S. Tóth Panka és Szabados Szabina 

Kellemes Ünnepeket Kívánunk 
Mindenkinek! 
Abonyi Torna és Akrobatika Klub 
csapata

Nem Megy Alapítványnak. Mikulás alkalmából futva és kerékpárral vitték 
házhoz a csomagokat, Vigh Krisztián vezetésével. A nemes gesztusról meg-
ható kis írással, videóval, képekkel számoltunk be az Abony.hu közösségi 
oldalán. 

Hozzávalók: (kb nyolc személyre) 
1 db bébipulyka (2,5-3 kg), 4 db 
zsemle, tej az áztatáshoz, 4 db ke-
mény tojás, 2 db nyers tojás, 20 dkg 
gomba, 20 dkg füstölt szalonna, 2 dl 

majoránna, 1 csokor petrezselyem, 

ketchup.
Elkészítése:

csontot és a villáscsontot is kiemel-
jük. Ezután a szárnyast leöblítjük, 
megtörölgetjük, kívül-belül besóz-
zuk, beborsozzuk, majd félretesz-
szük. A töltelékhez a zsemléket tej-
ben beáztatjuk, majd kicsavarjuk, a 
tojások sárgájával együtt pépesít-

és a pulyka máját apró kockára vág-
juk, tálba tesszük. Sóval, 
borssal, majoránnával és 

lyemmel ízesítjük. Végül 
a zsemlepéppel és a nyers 
tojásokkal összedolgoz-
zuk. A pulyka mellét és 
a combját a vékony csí-
kokra vágott szalonnával 

töltjük. A nyílásokat hús-

tálba fektetjük. Egy kevés olajjal 

de a lángot öt perc múlva mérsékel-

három órán át sütjük. Vigyázzunk,  
ne süljön hirtelen! Közben egy ke-
vés forró vizet öntünk alá, és a pe-
csenyét a levével többször meglo-
csoljuk. Amikor kész, vágódeszkára 
fektetve negyed óráig pihentetjük. 
Ez alatt a pecsenye levét zsírtala-
nítjuk, majd ketchuppal, a fehérbor-
ral, meg a liszttel simára keverve 
pár percig forraljuk, végül a puly-
kasültre locsoljuk. Ha csak lehet, 
egészben visszük az asztalra és ott 
szeleteljük fel. Párolt kelbimbóval, 
szilvával, ananásszal és sült burgo-
nyával tálaljuk.
Az ünnepekre is jó étvágyat kíván 
Csányi Sándor Gulyáskirály



Üzenet a sportcsarnokból

vezet

Álomszép a Városk apu ünn epi fénybenÁlomszép a Városk apu ünn epi fényben



Az Abonyi Birkózó Club elnöksége és sportolói nevében 

zéseiket egyesületünk csapatai. 
Kicsit vegyes érzések vannak a 

ket vártunk. Azért voltak kellemes 
meglepetések is. Sajnos a COVID 
helyzet többször is rányomta a 

ni utánpótlás csapataink, mint egy 

után pótlás játékosaink remekül 

patokba. Bízunk benne, hogy 

nok, akik nem voltak hozzászokva 

gyobb fegyelemhez, de ezek nem 

tén örvendetes, hogy a hölgyeknél 

senyeztetni, ahol a lányok remekül 
helytálltak még annak ellenére is, 

mekül haladunk  azon az úton, amit 

ségek vannak, de hol nincsenek? 

vább és reméljük, hogy még sokáig 
lesz kézilabda Abonyban.

Bárány József elnök

Minden játékosunknak,
támogatóinknak, szurkolóinknak, 

minden sportszeret  embernek, 
abonyiaknak szeretettel küldjük

üdvözletünket:

Abonyi kézilabda: szezonértékelő

A ceglédi sportcsarnok bezárása 

tettel fogadnak minket. A városban 
is teljesen természetes lett, hogy 

ket. A

minden munkatársa segítik, hogy a 
já té ko saink nyugodt körülmények 

lyan segíti a munkánkat. Minden 

szer helyzet egy hosszabb távú 

a két város sportéletében. 

kat és a rengeteg segítséget.

Köszönet a ceglédi kézilabdásoktól

KÖSZÖNJÜK ABONY! 
A Ceglédi KKSE második otthonává 
vált a városi sportcsarnok 

életében tényleges hazai pálya nélkül, 

volt oka a ceglédi kéziseknek, hiszen 
az új „hazai pálya” az abonyi Varga 
István Városi Sportcsarnok ezúttal 

bunknak! 

Pedig a ceglédi kézisek idén is adtak 

utánpótlás csapatunk edzett ott nap, 
mint nap, illetve játszotta a bajnoki 

gig támogatta csapatainkat. Mellette 

ta a csarnokban. Nem túlzás állítani, 

vánításunkat szeretnénk minden ott 

velünk. Mondhatjuk a klub nevében, 
igazán megszerettünk benneteket!

szünk új otthonunkban! Köszönjük 
Abony!

Mindenkinek kellemes karácsonyi 



Az Abonyi Napló minden kedves olvasójának ezúton szeretettel kívánunk Az Abonyi Napló minden kedves olvasójának ezúton szeretettel kívánunk 
egészségben, szeretetben, boldogságban eltöltött egészségben, szeretetben, boldogságban eltöltött 

karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag Új Esztendőt!karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag Új Esztendőt!

Képek: Járdány Vanda fényképész 


