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Sok örömteli feladat vár ránkSok örömteli feladat vár ránk

A 2022-es évben Abony Vá-
ros Önkormányzata számos 
fejlesztési programot valósít 
meg. Ezek közül kiemelke-
dő jelentőségű a Varga János 
Birkózócsarnok megépítése, 
mely a tervek szerint ez év 
szeptemberére készen lesz. 
Korábbi nyertes pályázat-
ból az Üzleti Park területén 
megkezdődhet egy csarnok-
építés, mely termény- és kis-
állatpiacként működhet. 
Az elmúlt két évben számos 
út újult meg a városban, 
kiemelt cél a kezelésünk-
ben lévő úthálózat további 
fejlesztése, ezért az ezzel 
kapcsolatos összes pályáza-
ti lehetőséget igyekszünk a 
továbbiakban is kihasznál-
ni. A cél minden esetben a 
lehető legjobb minőségben 
készülő útfelület kialakítása. 
Zártkertes településrészen 

egy nyertes pályázatból 
infra strukturális fejlesztése-
ket valósítunk meg. Öt utat 
újítunk fel és beszerzésre 
kerül egy 6 kW-os napele-
mes rendszer is. 
A tavalyi év végén született 
kormánydöntés több fontos 
abonyi projektről, melyek 
megvalósítása az idei esz-
tendő kiemelt feladatai közé 
tartozik. Megújulhat a Vas-
út úti járda, a Sívó kúria, a 
Kultúra Házában a színpad-

technika, a Nagykőrösi út 3. 
alatt található civil ház, és 
megépülhet a Mikes tó mel-
letti kerékpárpálya. Szintén 
támogatást kaptunk a na-
gyon rossz állapotban lévő 
Knézich Károly utca burko-
latának elkészítésére. 
A Kormány támogatásával 
felújíthatjuk az Abonyi Szi-
várvány Óvoda és Bölcső-
de tetőszigetelését és fűté-
si rendszerét, a Pingvines 
Óvoda és Bölcsőde „Garas 
féle” épületének fűtését, a 
Gyöngyszemek Óvoda Sze-
lei úti telephelyének nyílás-
záróit. 
Fontos feladatunk a most 
induló uniós pályázati cik-
lus TOP Plusz programjai-
ban történő eredményes 
részvétel, valamint a piac, a 
strandfürdő és a gimnázium 

fejlesztési projektjeinek elő-
készítése. 
Összességében elmondha-
tó, hogy a 2022-es évben 
sok feladat és kihívás vár 
ránk a fejlesztések terén. 
Bízunk benne, hogy idén is 
ugyanolyan eredményesek 
lehetünk a pályázatainkkal, 
mint az előző évben és lé-
pésről lépésre megvalósít-
hatjuk a Szeretlek Abony 
Programot.

Pető Zsolt polgármester



6,9 kilométer külterületi út épül hamarosan Abonyban

Január 22-én került sor az immár hagyományos Kultúra Napja rendezvényre a Kultúra Háza színháztermében. Simon Szabina az Abo-
nyi Lajos M vel dési Ház és Könyvtár Múzeumi Kiállítóhely intézményvezet -
vészei adták az ünnepi m sort. Köszönjük szépen!                                                                         Részletek: Abony.hu közösségi oldala

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

terveivel. A terveket a Magyar 
Kormány és a Vidékfejlesztési 
Prog ram segítségével tud-
juk megvalósítani. Kö szö -
ne  tet mondok Földi Lász-

úr  nak a fejlesztési programok 
egyeztetésében való köz re-

elnyeréséhez nyújtott szakmai 
segítségért.”

MINDÖSSZESEN: 

-
tonságos közlekedését, va-
lamint a gazdálkodók és ter-

-
ben.

 
város gazdasági programja 
összhangban áll az ország 
és a térség területfejlesztési 

-

-

-
-

A 299 999 861 Ft támogatásból 
és 15 789 473 Ft önkormányza-



Újabb óvodaépületek energetikai  

A közelmúltban érkezett a hír, mely 
szerint Dr. Maruzsa Zoltán államtit-
kár úr által jóváhagyásra került az 
Abony Város Önkormányzata fenn-
tartása alatt álló Abonyi Szivárvány 

-

Gyöngyszemek Óvoda felújítási, 
valamint beruházási feladatainak 

-
mogatói okirat kiadása összesen 43 
995 110 Ft támogatási összegben.

január 13-i rendkívüli ülésén újabb 
-

nyújtásáról döntött.

A Gyermeknevelést támogató hu-
mán infrastruktúra fejlesztése” 

-
sító számú kiírásra benyújtott pá-
lyázatok a Gyöngyszemek Óvoda, 

Óvoda, Abony, Arany J. u. 8. épü-

meg.
A projekt összköltségvetése bruttó 

-

Részletek: www.abony.hu

-
tama alatt négylábú bará-

szerveztünk. Sok állate-
ledel is érkezett, és mind-
emellett egy abonyi álla-
totthon létrehozására 

napokban 
kollégáim 
kibontot-
ták a ké-
pen látható 
adomány-

edényzetet 
és megszámolták a nemes felaján-
lások összegét. Összesen 103.680 
forintot kaptunk az abonyiaktól, 
melyet ezúton szeretnénk megkö-
szönni. 

Köszönjük Sándor Gábornak, a Kö-
-

A Simogat-Lak Állatotthon olyan 

szervezett, melyre nem 
csak készpénzben várták 

a felajánlásokat, hanem 
az alábbi 
önkormány-
zati al-
számlára is: 
11600006-
00000000-
84530538
Ha Ön is 
adakozna , 

megnyithatja kapuit az abonyi álla-
totthon. 

Abony Város Önkormányzat 
-

sága január 13-i ülésén döntött 
arról, hogy beszerzési eljárás in-
dul összesen 60 darab közvilágí-
tási lámpatest vonatkozásában.

-
ket Abonyban, ahol a lakossági 
bejelentések és kérések alapján 
hiányoznak közvilágítási lám-
patestek. A Mészáros László el-
nök által vezetett szakbizottság 

Abony Város rendkívüli képvise-

döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a város két szép régi, 

Az Ungár és a Kostyán Andor kú-
riák állagmegóvási munkálataira a 
korábbi években is voltak törekvé-

-
letek megmaradtak. Ennek ellenére 

nagyobb beruházásokat végezzék el 
rajtuk. 

irányvonala többek között az Ön-
-

emléki és helyi védettség alá tartozó 
épületek megóvása, fejlesztése. 

-
égylábú bará-

. Sok állate-
zett, és mind-

y abonyi álla-
ehozására 

Köszönjük Sándor Gáb

A Simogat-Lak Állato

szervezett, m
csak készpén

a felajánlás

Célként jelölték meg a gazdasági 
program végéig az Abony a kúriák 

-
gozását és a projekt megkezdését.
Döntés született tehát arról, hogy 
Abony Város Önkormányzatának 

-
-

léki védelem alatt álló épületek (Un-
gár-kúria, Kostyán Andor-kúria) 

igénylése mellett.
Abony Sajtó

Képeinken az Ungár kúria jelenlegi 
állapota látható.
Részletek és képek még: www.
abony.hu 

 
beszerzési 

született döntés

az 60 új közvilágítási lámpatest 
esetében indította meg a be-
szerzési eljárást a bejelentések 



Abony Város lakossága nevében 

egészséget kívánni Abony Város 

-

-
-
-

-
-

-

 és egészségben el
töltött további 
életet!”

t 

3 tonna burgonya

lesztési stratégia 

-

-
-

-

és eg
t

nek és a Karitász aktivisnek



www.abony.hu oldalon!

500 tonna mart aszfaltot vásárolt Abony

Csanádi Csaba a Polgármesteri 
-

-
kormányzata kedvezményes áron 

Az építési anyagot az 
Üzleti Parkban depóz-

-

megépítésére nyert el a közelmúlt-

keresik a megoldást annak érde-

LV

-
-
-
-

Szeretettel gratulálunk 
 a KOMÁROMIGÉP Kft.-nek!

-
-

„Hatalmas szakmai elismerés ez 
az abonyi vállalkozás számára, 

-
-

-
-

-

Polgármes-

oklevelet ad-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
tési elképzelé-

-
ra is legyenek 
olyan sikere-
sek, amilye-
nek  eddig is!”

polgármester

-

-
-

t



-

-

-

-
-

-
-

-

-
 

 
-

-
-
-

-

-
-

-

-



Advent negyedik gyertyája
Meggyújtottuk advent negyedik 
gyertyáját, megnyitott a Maci ki-
állítás a Kultúra Házában, mely 

-
cses darabjait mutatta be. Szebeni 

-

-

-
-

ságokat, ajándéktárgyakat. Csodás 
érzés volt látni a sok boldogan csil-

Beszámoló az adventi gyertyagyújtásokról
-

-
-

-
-

Ehhez az ünnepkörhöz kap-
-

déséért Egyesület a 2021-es 
évben tizenegyedik alkalom-
mal szervezte meg a hagyo-

-
sorokkal egybekötött gyer-
tyagyújtásokat.

november 27-én – az egyesü-
-

szített Adventi koszorún – az 

Dr. Gráf Zsuzsanna, Abony Vá-

Református Lelkész Úr gyúj-
-

Somogyi Imre Általános Iskola 
diákjai emlékezetes karácsonyi 

megjelenteket.
A második gyertyagyújtásnál a 

-

-

-
maikkal tették emlékezetessé.

-
-

-
formátus Lelkész Úr nyújtot-

-

varázslatossá a rendezvényt.
-

saként a negyedik gyertyát a 

Gáborné, a Somogyi Imre Álta-
lános Iskola nyugalmazott igaz-

Plébános Úr gyújtották meg. Az 

Pál Gimnázium diákjai színvo-

-
-

gármester Úr vállalta.

-
jük az adventi programokon 

-
rokat.

Varga Sándorné 
 



Városi kit 

„Jó tanuló, jó sportoló” díj:
Donkó Lehel

Lehel a Gyulai Gaál Miklós Ál-
talános Iskola AMI tanulója. Az 

-

Magatartása, szorgalma példa-
-

nulmányai mellett nagy lel-
kesedéssel sportol, az Abonyi 
Birkózó Club meghatározó tag-
ja. Rengeteg versenyen indul és 
számos eredményt ért már el.
2021-ben részt vett az U15 sza-
badfogású Európa Bajnokságon. 
Lehel a tanulmányi eredményei 
alapján nem csak jó tanuló, de 
sporteredményei azt is bizonyít-
ják, hogy jó sportoló, és rengeteg 

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj: 
Szikszay Milán

Milán a Somogyi Imre Általános 
Iskola tanulója volt. Tanulmányi 
képességei már óvodában meg-
mutatkoztak, az általános isko-
lát rögtön a 2. osztályban kezdte 
meg. Az iskolai tanulmányai so-
rán elkötelezett és céltudatos. Ez 
nem csak a tanulmányai során 
nyilvánul meg, hanem a sport 
terén is. Évek óta vízilabdázik, 
szinte minden reggel az uszodá-
ban kezdi a napot, majd ezt kö-

ismét edzés. A ceglédi Vízilabda 
csapat egyik kulcsfontosságú já-
tékosa. Nem csak teljesítménye 
példamutató, de kitartása, mo-

csapatszellemet.

„ABONY VÁROS SPORTOLÓJA” cím: 
Antal Csenge

Antal Csenge a Somogyi Imre 
Általános Iskolában végzett, 
jelenleg az Abony KC ifjúsá-
gi kézilabda csapatának tagja. 
Ötödik osztályos korától atléti-
ka és kézilabda sportágban egy-
aránt versenyzett. Három éven 
át tagja volt a Játékos Sportver-
seny csapatnak, akikkel megyei 
és országos eredményeket ér-
tek el a Diákolimpiákon. Atlé-
tika többpróba csapat és egyéni 
versenyeken szerzett érmeket. 
A Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiírt országos Gyermekbaj-
nokságon négy éven át irányító 
poszton játszott.

ABONY SPORTJÁÉRT” díj:
Vigh Krisztián

Krisztián a Kinizsi Pál Gimnázi-

munkája mellett 7 éve szervezi 
és építi sikeresen a városban a 

vele együtt járó egészséges élet-
mód kialakításának, az egészség 

-
mot szervez, tanácsadást végez 
a hozzá fordulóknak. Rengeteg 
embert inspirál az egészséges 
életmódra. Munkáját nem csak 
munkának, de hivatásnak is te-
kinti, elhivatott az oktatás és ne-
velés területén egyaránt.

„ABONY KÖZNEVELÉSÉÉRT” díj 
Nagy Ilona Irén

Nagy Ilona 1983 óta az abonyi 
Gyulai Gaál Miklós Általános Is-
kola AMI tanítója. Tevékenysé-
gét az egészséges testben egész-
séges lélek szemlélete kísérte 
végig. Aktívan kapcsolódott be 
az iskolában a gyermekek biz-
tonságos és balesetmentes köz-

Tanítói hivatását a magas szak-
mai színvonal jellemzi, emellett 
a bizalom, a szeretet életének 
természetes velejárója. Pozitív 

-
tusmegoldó képessége példaként 

„ABONY KÖZNEVELÉSÉÉRT” díj:
Sátorné Tóth Melinda

Sátorné Tóth Melinda az Abonyi 
-

ahol ének szakkollégiumi kép-
zettséget szerzett. 1997-ben a 3. 
számú Napköziotthonos Óvoda 

címet. 2007-ben kiírt óvoda ve-

2011-ben megnyitott az általa ve-
-

lege is. Évek óta az intézmény a 
-

napnak. A városvezetés a közös 
-

míthat munkájára.

„ABONY KÖZNEVELÉSÉÉRT” cím: 
Reich Anikó

Reich Anikó a Gyulai Gaál Mik-
lós Általános Iskola AMI tanára. 
A békéscsabai Bartók Béla Ze-

-

zeneelmélet- karvezetés szakon. 
1988-ban felvételt nyert a debre-

-
mázott. A Gyulai iskolában 1996 
óta dolgozik. Zenepedagógiai 
munkáját a mai napig nagy oda-
adással és hivatástudattal végzi. 

-
szültséggel rendelkezik. Az ok-
tatás területén kifejtett tevékeny-
sége példamutató.

„ABONY KÖZNEVELÉSÉÉRT” díj:
Kazinczyné Juhász Ildikó

Kazinczyné Juhász Ildikó föld-
rajz-testnevelés szakos tanár, 
1986-ban kezdte meg munkáját 
pedagógusként a Somogyi Imre 
Általános Iskolában. A 35 éves 
pedagógiai munkája alatt fon-
tosnak tartotta, hogy tanítvá-
nyaival megszerettesse a test-
mozgást, diákjaiban kialakítsa 
az igényt az egészséges élet-
módra, a sportolásra.

-
gyi Imre Általános Iskolának. 
Munkája során, mindig segí-

szakmai tudása, tapasztalata 
vitathatatlan.



 üntetések

„ABONY KÖZNEVELÉSÉÉRT” díj:
Kovácsné Dani Tünde

Kovácsné Dani Tünde tanító-
-

velésben, 28 éve a Somogyi 
-

ért el tanítványaival magyar 
nyelv- és irodalomból rende-
zett versenyeken, mesemondó- 
és szavalóversenyeken. A vá-
ros kulturális életében is részt 
vesz. Az írás, olvasás tanítása 
mellett elhivatott a közlekedé-
si ismeretek oktatásában is. Az 
elmúlt években mentorként is 

-
sok munkáját.

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA” cím:

Az ABONETT Kft. 35 éve végzi a 

alatt egy országosan ismert és elis-
mert brand-et épített fel. Olyan slá-

mint a Négercsók, a Negrolli, az 
Abonett extrudált kenyér.

-
datos táplálkozásra, új édes és sós 
szendvicseikkel alkalmazkodva a 
mai igényekhez. Számos abonyi és 
környékbeli dolgozónak biztosíta-
nak megélhetést.
Az ABONETT Kft. családi cég, Sze-
beni Zoltán 2018-tól a cég vezetését 

és Szebeni Ákosnak, akik a megszo-
kott színvonalat viszik és együtt fej-
lesztik tovább.

„ABONY VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” díj: 

András Hunor Lehel

-
-

-
bízott parancsnoka. Az általa 

-
lekmények száma városunkban. 

-
met fordít az önkormányzat-
tal, valamint az intézményekkel 

-
ját magas szakmai színvonalon 

-

„ABONY VÁROS SZOCIÁLIS
GONDOSKODÁSÉRT” díj:

Balog-Kökény Krisztina a Szent 
István Egyetem Jászberényi 

-
gusként, majd az Eszterházy Ká-

mentálhigiénikusként végzett. A 
tanulást ezek után sem hagyta 
abba. A magasfokú szakmai kép-
zettsége mellett a munkáját is 

-
hivatottsággal végzi. 2017 már-
ciusától szorgalmas és kiemelke-

a Család- és Gyermekjóléti Szol-

ABONY VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díj:

Eszlári Katalin

Eszlári Katalin 1984-ben végzett 

-
la elvégzése után Cegléden dol-
gozott, majd Abonyba költözött 
és 1994-ben az akkori Egész-
ségházban folytatta munkáját. 
Munkáját mindig nagy elhiva-

-
zi. Kollégáival és a társszakmák 
munkatársaival jó kapcsolatot 
alakított ki.
Katalin odaadó, mély hivatástu-
dattal és nagy szakmai tudással 

„ABONY VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díj:

gyermekorvos

Dr. Tóth Katalin 1974-ben vég-
zett a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem általános or-
vosi szakán, majd 1978-ban 

-
gyász szakképzettséget szer-
zett. 1981. március 1-je óta 
dolgozik Abonyban gyermek-
orvosként. Alapító tagja a Kék 
Madár Jóléti Alapítványnak, és 
a Katolikus Karitász Abonyi 

néni szívvel-lélekkel végzi ál-
dozatos munkáját, a mai napig, 
nyugdíjas éveiben is.

„ABONY VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díj:

gyermekorvos

Dr. Homoki Ildikó általános or-
vosi diplomáját 1991-ben sze-
rezte a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen. A 
gyermekorvosi szakvizsgát 
1996-ban tette le. Szakmai tudá-

ultrahang végzésére szerzett jogo-
sultságot. Abonyban 2001. január 
1. óta végzi háziorvosi tevékeny-

alatt, amióta Abonyban dolgozik, 
munkáját a legmagasabb színvo-
nalon, lelkiismeretesen, szabadi-
dejét nem sajnálva, nagy empátiá-
val végzi a gyermekek, és szüleik 
megelégedésére.

Abony Város
lakossága

nevében ezúton 
sok szeretettel 

gratulálunk
mindannyiuknak!



-
-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

Jandácsik Pál

-
tás történik. Az országosan is elismert, kiváló szakember Deákné Orosz 
Zsuzsa nyugállományba vonul. Zsuzsa minden szakmai tapasztalatát, 
életszemléletét átadta utódjának, Balog-Kökény Krisztinának, aki átve-
szi majd helyét az intézmény élén.

Krisztina megbízatásához ezúton 
is gratulálunk és kívánunk ered-
ményes munkát, jó egészséget!
Deákné Orosz Zsuzsának kívá-
nunk szeretetben, boldogságban 
eltöltött nyugdíjas éveket sok sze-
retettel!

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

TÁJÉKOZTATÁS tüdőszűréssel kapcsolatban
 

 

közlekedésért

-
-

-

-

Az életem és munkám alapmottó-
ja Teréz anya egyik idézete: „Nagy 
dolgokat tenni nem tudunk, csak 
kicsiket, nagy szeretettel.”

-
-
-

-
-

-
-
-
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink 
nevében is mély fájdalommal  

osztozunk a családok gyászában!

Kállai István 33 év, Koncsik János 79 év, Nagy 
József Ferencné 73 év, Seres József 60 év, Pa-
lásti László 64 év, Asztalos Istvánné 81 év, Kiss 
Józsefné 91 év, Koncsor László, Varga József-
né 71 év, Kiss Péter Pálné 75 év, Tóth József-
né 82 év, Major Béla István 66 év, Turner Irén 
79 év, Megyeri Norbert 32 év, Somodi László-
né 86 év, Molnár László 92 év, Bóta József 47 
év, Kiss Béla Ferenc 78 év, Rafael Katalin 48 
év, Hajdú Józsefné 88 év, Csányi István 68 év, 
Egedi Istvánné 82 év 

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok  

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!

2021. 12. 18. Sári Gabriella és Grósz Nándor, Vastag Violetta és Király Zoltán
2021. 12. 30 Falusi Anett és Boros Róbert, Árvai Erika és Ilyés Zsolt

2021. 12.31. Szabó Szilvia és Bodóczki Zoltán
2022. 01.05. Nagy Alexandra és Mészáros Zoltán

         H

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig, 
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti 

és ünnepnapokon  
16.00 óráig tart. 

01.24.-01.30. Rozsnyai Patika
01.31.-02.06. Csontos Patika
02.07.-02.13. BENU Patika
02.14.-02.20. Rozsnyai Patika
02.21.-02.27. Csontos Patika
02.28.-03.06. Benu Patika

Ablak az ünnepre – Eredményhirdetés
 Ezúton szeretnénk 

kedves mindannyiótoknak megköszön-
ni újságunkban is, hogy megmutattátok 
nekünk szépséges díszbe öltöztetett ott-
honaitokat! Mindenki nyert ezekkel a 

szebbnél szebb díszítéseket. 

át. 
Nyerteseink:

1. Gyöngyszemek óvoda Köztársaság úti 
óvodaegység Süni és Méhecske csoport 

Alapítvány 
3. Somogyi Imre Általános Iskola 3. t

1. Mucsiné Anita és Családja 
2. Kánya Erika és a Lányok 
3. Mucsi Fekete Adrienn és Családja 

5. Petrezselyem Anita és Nagy Vivien 
6. Tóthné Móni és Családja

Üzenet a Karitásztól
Az abonyi Karitász örömmel fogad jó 
állapotú, tiszta, használható, és nem túl 

-

megszokott rendben.
-

en orrot és szájat eltakaró maszkban 
várjuk Önöket! 

Köszönjük az eddigi, és az ezután be-

Címünk: Klapka utca 11/A.

óráig és délután 
-

adományaikat!

Abony a hóban



A bronzéremet és a legjobb kapus díjat is magukkal hozták 
az abonyi U17-esek a XIX. Kolláth Béla Emléktornáról!

Leírhatatlanul boldogok va-
gyunk, ez most ismét egy na-
gyon értékes és bravúros siker 
volt!
Minden évben több korosz-
tályban is részt veszünk 
ezen a sporteseményen, 
hiszen ez országos szin-
ten is ismert, nagyon jó 

ami remekül szolgálja a srácok 
felkészülését a tavaszi nagypá-
lyás küzdelmekre. Komoly vá-
rakozással készültünk, hiszen a 
2005-ös korosztályban tavaly 

is kiesett, sérülés, betegség 
miatt, illetve voltak, akik sajná-
latos módon karanténba kerültek. 

nagyon nehéz volt ezt a helyzetet 
kezelni. A Kecskemét elleni döntet-

-
jesen kimerülve, hiszen 3 játékost 

Volt, aki csalódottan, volt, aki dü-

Nagyon sajnáltam azokat, akik nem 
lehettek ott velünk, úgy, hogy még 
decemberben is keményen készül-
tünk a jó szereplés érdekében. A leg-

sikerült, ahogyan szerettük volna. 
A Szolnok ellen vereség lett a vége, 

-

illetve az egész tornán reme-

györgyei góltól. Hihetet-
lenek voltak a srácok, na-

képviseltük az egyesületet és 
a várost. Emlékeztünk Kol-
láth Bélára, aki a névadója 
volt a tornának, de szombaton 

MI Ulvicki Mihályra is. Nem 
felejtünk Misike!
A bravúros szereplést pe-
dig a csapat Kosaras Misi 
bácsinak szeretné ajánla-

ni, aki hosszú ideje van a klubnál. 
Munkahelyi elfoglaltságai miatt, 
februártól már nem tud a továb-
biakban a csapat mellett lenni. 

-
rát, nagyon bízom benne, hogy 
fogunk még együtt dolgozni!

-

Bence, Rimóczi Márton, Bagossy 
Dániel, Bartúcz Dávid, Tánczos 

-
vadar
A 8 csapatos Torna 1-3 helyezett 

2. Újpesti Haladás, 3. ABONYI 

-
vér lett.

Némedi Tivadar

2022.01.09-én került megrendezésre 

csapat részvételével zajlott. Nagyon 
-

seket láthattak a kilátogatók. 

Fc Se I. csapata szerezte meg az  
-

na harmadik helyezettje a Brazilok 
társasága lett, negyedik az Aston Ka-
nál Fc, ötödik a Szpcd SE és hatodik 
a Gelbert Eco Fc SE II. csapata. 

Kosárlabda palánkokat és szobakerékpárt 
kapott a sportcsarnok 

December 20-án szerelték össze a 
Varga István Városi Sportcsarnok-
ban azt a két kosárlabda palánkot, 

szemlélte az eseményeket. Az új 

nagyon örültek, hiszen a testne-

majd. 

„Köszönjük szépen a nemes fela-
-

sai, valamint mindazok nevében, 
akik rendszeres használói a Varga 
István Városi Sportcsarnoknak. Ez 
nekünk egy igazi karácsonyi aján-
dék, hiszen a kosárlabda palánkok 

-
ménybe járók. Terveink szerint a 

alkalmasak arra, hogy akár bel-, 

egyszer köszönjük szépen a nemes 

ogok va-
t egy na-

r úros siker

orosz-
zünk 
yen, 
zin-

n jó 

a srácok 
nagypá-

moly vá-
hiszen a 

n tavaly 

etegség

illetve 

gy
len

képvi
a vár
láth B
volt a

MI Ul
felejtü
A br
dig 
bács

Gelbert kupaGelbert kupa



Január 16-án a Kultúra Háza aulá-
jában rendezték meg az I. Abonyi 

-

-

-

hogy sikerül a hagyományteremtés 

Részletek az Abony.hu közösségi 
oldalán!

aranyérmet nyertek az Érd Kupán! 
2022.01.15-én került megrendezés-

-

-

-

Horváth János 26 kg I. hely

Horváth Dominik I. hely
Egedi Kornél II. hely

Terék Tekla 62 kg III. hely

-
-
-

Köszönjük azoknak, akik adójuk 
1%-át adták nekünk; azoknak, akik 
tárgyi felajánlást tettek – kaptunk 
maszkokat, digitális eszközöket, 

-

-
-

-
rix;

-
sével;

-

-
rünk nagyot is álmodni!

-
nunk egészségben és eredményekben 

kuratóriuma

Az ország bármelyik településén az 
-

légvezetékeken. Talán ezzel az egy 

-

-
-

ve az üzemzavarok megszüntetésével 

voltak Abony területén. A novemberi 
-

-

-
-

tunk pillanatnyi áramszüneteket. 

-
-

sai igyekeznek mindent megtenni 

-
-

koztassa a lakosságot az okokról, a 

-

-

-

-
lyamatos szolgáltatás érdekében. A 

-

Kiállítás Abonyban

Gratulálunk birkózóinknak!

Köszönet a Montágh Iskolából

Közlemény az Opus Titásszal történt abonyi



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS- Kinizsi ösztöndíj
Abonyi Kinizsi Önkormányzati ösztöndíjról szóló 6/2021. 
(VI.03.) önkormányzati rendelete alapján a Kinizsi Pál Gim-
náziumban tanulmányokat folytató középiskolások számára a 
2021/2022. II. félévre vonatkozóan
A pályázat célja:
Kinizsi Pál Gimnáziumban tanuló (a továbbiakban: Gimnázium) 
szociálisan rászoruló, tehetséges, abonyi lakóhellyel - állami 

gondozott, gyámolt esetén érvényes tartózkodási hellyel- ren-

nak támogatására Gimnázium hírének öregbítése, a tanulók ösz-
tönzése és megtartása.
A pályázat benyújtásának határideje:2022. február 15.
Részletek: www.abony.hu

Doni megemlékezés
Január 12-én a Don kanyarban el-

áldozataira emlékeztünk a Szent 
István Római Katolikus Templom 

és a Bihari Ifjúsági Stúdió tagjai ad-
ták, amely után a világháborús em-

sért koszorúzás.
Jandácsik Pál

Hamarosan indul a beszerzési eljárás a
Vasút úti járda építésére

Ahogyan arról beszámoltunk, Ma-
gyarország Kormánya december 
elején hozott határozatot arról, hogy 
Abony Város Fejlesztési Programját 
támogatja. Ebben szerepel a Vasút 
úti járda felújítása is. Hamarosan 
indul a munkálatok elvégzésére a 
beszerzési eljárás. A tervek szerint 
a felújítás még idén megvalósulhat.
A projekt célja Abony központjában, 
a Vasút út mellett található, a Nagy-

díszburkolat kialakítása). Abony Vá-

galmat bonyolító járdaszakasz bizton-
ságos használatát, az intézmények és 
szolgáltatók gyalogos megközelítését. 
A projekt teljes költsége 29.845.000.-Ft.
Fentieken túl több egyéb projektet is 
megvalósíthat a város a kormánydön-

san számolunk be Önöknek.
LV

Pályaorientációs nap a gimnáziumban

2022. január 12-én Pályaorien-
tációs napot tartott a Kinizsi Pál 
Gimnázium a Kultúra Háza szín-

tatták szakmai életútjukat a jelen 

iskola egykori tanulója a Szegedi 
Tudományegyetem tanár szakos 
hallgatója jelenleg, és a British 

dolgozik. Dr. Bodor Csilla, aki 
szintén a gimnázium egykori ta-
nulója, a Szegedi Tudományegye-
temen végzett, és jelenleg beosz-
tott gyógyszerészként dolgozik. 
Mikus Istvánné a Praktika Kft. és 

dást. Nagy Andrea, a Montágh 

gógia szak területeit mutatta be. 

életútjáról beszélt a diákoknak. 

Honvédség 86. Szolnok Helikop-
ter Bázisáról érkezett. A katonai 
életpálya modell mellett mesélt 
saját motiváltságáról is, illetve 

vannak a hivatásának.



Megalakult a Retro Sport Club Abony
A napokban megalakult Abony-
ban a Retro Sport Club Abony, 
melynek hivatalos bejegyzése fo-

sportegyesület megválasztott elnö-

szervezetet a senior labdarúgók 

tartozó sportbarátoknak is rendsze-
res, szervezett formában biztosít-
hassanak testedzést. A labdarúgás 

abonyi játékos is, aki hetven év fe-

az MLSZ által jegyzett bajnokság-
ban is indulnak. A Retro Sportklub 

során más, egyéb sportágakat is 

felvegyenek tevékenységeik közé. 

matosan beszámolnak lapunknak.
A Szivárvány Óvodában január 18-
án tartottak nyílt napot, melynek 

lik, évet ér, egymást hajtja négy 
testvér”, azaz projektbe ágyazott 
sakk tevékenység volt. Az 5-6 éves 
gyermekek vidáman játszottak, és 
mutatták be sakk tudományukat 

a vendégeknek. A tevékenységet 
Szabó Józsefné mesterpedagógus 
vezette. 
Az intézmény a közelmúltban siker-

sorozata. 

Simita Zsolt, a Magyar Birkózó 
Szövetség szakreferense nyilatko-
zott az Abony.hu-nak a január 20-án 

ban megrendezett grundbirkózó di-

A remek szakember már sokadik 
alkalommal vesz részt az Abonyi 
Birkózó Club által megrendezett 
sporteseményen, és ismét nagyon 

városunk otthont adhatott a grund-

köszönjük a Magyar Birkózó Szö-
vetségnek és a Magyar Diáksport 

mat! Bízunk benne, hogy még sok 
birkózóversenyt szervezhet Abony. 

Budapesten rendeznek meg. Gra-

oldalán!

Sakkozó ovisok

Diákolimpia Abonyban



A Kultúra Napja alkalmából 
Debreczeni-Bakos Melinda ja-
nuár 22-én Abony Város Köz-
m vel déséért díjat vehetett át a 
Kultúra Háza Színháztermében. 
A kitüntet
gratulálunk Abony Város 
lakossága nevében és kívánunk 
további jó munkát, egészséget! 

Debreczeni-Bakos Me-
linda fektette le a Bi-
hari Ifjúsági Stúdió 
alapjait is, amelynek 
tagjai javarészt olyan 

ttekb l áll-
nak, akik a Gyerekszín-
házban kezdték szín-
játszós pályafutásukat. 
Linda a munkáját min-
dig óriási lelkesedés-
sel és szeretettel végzi. 
Ezt az elhivatottságot 
átragassza másokra 
is. Gyermekeket és 

tteket egyaránt 
inspirál, akik szabadi-
dejüket és hétvégéjüket 
nem sajnálva töreksze-

nek egy-egy színdarab bemuta-
tásának sikerén. Ezért az abonyi 
színjátszó kultúráért tett érdeme 
felbecsülhetetlen.
Kiemelked  munkájáért idén 
Abony Város Önkormányzata 
„Abony Város Közm vel désé-
ért” díjat adományozott Debrecze-
ni-Bakos Melindának.

Gratulálunk! 

Újabb intézményfelújításokra 
pályázik Abony

Abony Város Önkormányzatának kép-
-

li ülésén döntött arról, hogy pályázatot 
kíván benyújtani több abonyi intézmény 

arról, hogy az „Önkormányzati épüle-

pályázatot benyújtják. Ez tartalmazza 
a Varga István Városi Sportcsarnok, a 
Gyöngyszemek Óvoda Köztársaság út 

-
mint a Báthori István utca 2. szám alatti 
oktatási és szociális foglalkoztató épület 

Abony Város Önkormányzata 2020-
2024. évek közötti ciklusra szóló Gazda-
sági Programjának kiemelt irányvonala 
többek között a köznevelési intézmé-
nyek felújítása, megújuló energiahor-
dozók alkalmazásával, és az elektromos 

-
-

-
ros településképének esztétikájához és 
megtartásához is. A fenti pályázat ezzel 
összhangban került benyújtásra.
A projekt összes költségvetése bruttó 
250 millió forint.


