
Nemzeti Vágta sorsolás  

2. oldal

Játszótér a Mikes-tónál

5. oldal

Terménybemutató

9. oldal

Idén hét városmarketing gyémánt díjat kapott Abony

 Összesen már 15 városmarketing 
gyémánt díjat kaptunk az 
elmúlt három évben a Magyar 

hu

téshez és a sikeres városimázs 

Folytatás a 2. oldalon



Meghívásomra hamarosan 

országos híradásokban 

elmúlt mintegy három év alatt 

Nemzeti Vágta sorsolásNemzeti Vágta sorsolás

városmarketing terén végzett 

pedig szeretnénk még jobban 

lovasa száll nyeregbe a Nemzeti 
abonyi diákok egy nagy busszal 
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Pető Zsolt polgármester: „A kátyúzás 
csak ideiglenes megoldást jelenthet”

Elkészült az új ivóvízhálózat

A napokban az ABOKOM Non-

Megkezdődtek az utcafórumok

Olyan nincs, hogy egy embernek 

mert az furcsa lenne. Az ember 
életében kisebb-nagyobb bosz-
szúságok, sérelmek és félelmek is 
jelen vannak, és pont azt értük el 
az utcafórummal, hogy ezeket a 
problémákat is ki tudtuk beszél-
ni. Ne csak örömködjünk, hogy 
mennyi minden jó történik a vá-
rosban, hanem a beszélgetések 

junk közösen a megoldások irá-
nyába. 

Én csak azt tudom ajánlani, 
hogy mindenki vegyen részt a 

nagyon jól sikerült! 



A Szeretlek Abony Csapata idén 

rint ezüstérmes lett a Kék Frankos 

Épül a futókör

„Szeretett el ado m át használatba a játszóteret és a szabadtéri 
kondiparkot Abony Város lakoss ágának!”

Győzött Abony!



Szeretjük Nagyabonyt! 
Szeretjük Abonyt!

Szeptember 3-án az Abonyi Fúvósze-
nekari Egyesület és Mazsorettcsoport 
tagjai Nagybonyba utaztak a 27. Bi-
hari János Zenei Napokra. A két te-
lepülés közt élénk testvértelepülési 

civil szervezeteink is egyre több al-
kalommal vendégeskednek egymás-
nál. A szeptember 3-i utazásra a vá-

alpolgármester és Korbély Csabáné a 
Humánpolitikai Bizottság elnöke kí-
sérte el az abonyiakat. Fúvósaink és 

mazsorettjeink részt vettek a nagya-
bonyi ünnepségen, ahol fellépésük-
kel nagy sikert arattak. Bízunk ben-
ne, hogy hamarosan ismét találkozik 
Abony és Nagyabony! Mi mindkét 
települést nagyon szeretjük! 

Abony város pályázatát pozitív elbí-
rálásban részesítette.

seinkkel közös programunk egymil-

Idén augusztus 20-án Abony-
ban közösen ünnepelt a felvidé-
ki Nagyabony és Abony városa az 
 Állam alapítás Nemzeti Ünnepén. Az 
„Abony-Nagyabony közösségi kap-
csolatok építése” címen nyertes pá-

vendégül testvértelepülésünk kép-

Népdalkör és Citeraegyüttes mintegy 

sunkba és az ünnepi programban ki-
emelt szerepet kaptak fellépésükkel.

Farkaslakára látogattunk

„Farkaslaki barátaink 
meghívására érkeztünk 
testvértelepülésünkre 
ahol a 20. Szenes Na-
pok rendezvénysoroza-
ton vettünk részt. A ren-

rendkívül színes prog-
ramkínálat várt bennün-
ket és az ide látogató több 
ezer vendéget. A feszti-
válprogramok mellett helyet kapott 
a kultúra, és a sport, melyek közép-

a helyi értékek megbecsülése állt. 
A település szépkorú lakóit is kö-

szöntötte a falu. A program ünnepi 

 helyeztünk el Tamási 
Áron sírjánál.”
Csodálatos képek az erdélyi tele-

 Képekben 
közösségi oldalon! 

farkaslakakepekben2015



H. Tóth Mihály csodálatos világa
Szeretettel gratulálunk Misi bá-
csinak a fantasztikus bo-

szeretettel ezúton is  gratulálunk 

Megemlékezés ifj. Drávay József néhai nyugalmazott 

iskolaigazgató halálának 10. évfordulója alkalmából

Az alábbiakban Korbély Csabá-

közzé:
„Vannak csillagok, 
melyeknek fénye világít a földön,

nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó 
emléke világít,

nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak 
és különösen,

”

Tíz éve már annak a szo-
morú eseménynek, ami-

a város egyik legismer-

akik emléke nem halványul el az 

„

”



Műemlékfelújítások Abonyban
Megvédjük értékeinket, rizzük seink emlékét!

tott be Abony Város Önkormányzata, melyek 

Az 

l 



Varázslatos terménybemutató
A Somogyi Imre Kertbarát 
Kör terménybemutatót tartott 

mondott Bene László, a cso-

a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-

„Nagy öröm számomra, hogy 
ilyen fantasztikus termékeket 
állítottak ki helyi gazdálkodó-
ink, és mindannyiuknak tiszta 

Tudom, hogy aszályos év volt 
az idei, sok évtizede nem lá-

gazdákat. Ezek ellenére, mégis 
idén is sok termény pompázott 
a bemutatón. Látszik, hogy a 

hogy házi készítmények is 

tásra. A megnyitón az aula zsú-

nak és a Somogyi Imre Kert-

idén ismét megrendezték ezt 

programot.

helyének lelkes és szorgalmas mun-
katársai készítettek az abonyi óvodá-
sok részére. Ezzel is szerettek volna 
Abony Városának kedveskedni, hi-

és persze érdemi segítséget is kapnak 
az abonyiaktól. Így a  támogatókkal 

a „babzsákok”.

hely munkatársai. Az alapanyagokat 

ségi varroda, a „babzsákokba” való 

ta fel.

hasznos holmik a Szivárvány, a 
Gyöngyszemek, a Pingvines és a 
Montágh EGYMI óvodáiba.

títéssel várta az abonyi strand 

meglepetés vendégei Ameri-
ka kapitány, Thor és Pókember 

melyet a kicsik és nagyok egya-

közösségi oldalainkon. 

A csoda  a szívekben van!



Gólyák a Somogyiban

Polgármesteri 
közlemény
áramkimaradások 
tárgyában

Összefogással épült új járdaszakasz 
a Somogyi iskolában

Újabb adomány érkezett Abonyba
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        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
08.27. Nagy Zsüliet és Cimpean Hunor Attila; 09.03. Billus Judit és Gál Gergő, Törőcsik 
Tímea és Varga Bence; 09.16. Dóra Dorina és Turza Krisztián, Szabó Bettina és Király 
Tibor; 09.17. Tatár Veronika és Zelei Csaba, Tóth Virág Dzsenifer és Jánosi Zoltán

HULLADÉKINFÓK

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Szikszay Györgyné 78 év, Pintér 
Zoltán 57 év, Gáspár József 63 év, 
Rizner Gyula 72 év, Juhász Márton 
95 év, Polónyi László 92 év, Barako-
nyi János 77 év, Krajcsi Józsefné 90 
év, Mucsi László Béla 67 év, Bálint 
Ferenc 82 év, Raff ael Csaba 41 év, 
Komáromi Györgyné 69 év

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 16.00 óráig tart.
09.26.-10.02. BENU Patika
10.03-10.09. Rozsnyai Patika
10.10.-10.16. Csontos Patika
10.17.-10.23. BENU Patika
10.24.-10.30. Rozsnyai Patika
10.31.-11.06. Csontos Patika

Gólyahír Szeretettel gratulálunk Abony 
lakossága nevében és még sok 

szép eredményt kívánunk!

Kulturális Örökség Napja AbonybanKulturális Örökség Napja Abonyban

Boldo g 25. születésnapot az „örömzenélőknek”



Szeptemberben, amíg az Abonyi 

Abony Város Önkormányzata biztosítja a diákok 
strandhasználatát testnevelés órák alkalmával

Felújítás a református egyház épületén és környékén

Elkészült a sportcsarnok hátsó teraszának szigetelése



Elment a TANÁRNŐ

„Életének hetvennyolcadik évében, 
2022. augusztus 11-én elhunyt Szik-
szay Györgyné. Tanára, nagymamá-
ja, anyja, barátja, kollégája, kedves 

né, született S. Tóth Margit egész éle-
tét Abonyban élte le, a munkája és a 
hivatása szerelmese volt. Váratlanul 
és gyorsan érte a halál, még fel sem 

tember másodikán volt, a sírját virág-

az örökké vidám, tevékeny nagyma-
mát.”- írják a hozzátartozók
Szikszay Györgyné emlékére S. Tóth 
Anikó írt megemlékezést:
„Az én generációm (51) ott tart, hogy 
azt nézi, miként mennek el a „na-
gyok”. Azok, akik nekünk a zsinór-

jén tanultunk, akik meséltek nekünk, 
akiknek nem mertünk visszabeszél-
ni, akik megszabták, mit lehet és mit 
nem, és akik azt értékelték, hogy ho-
gyan teljesítünk. 

kicsit meglassultak. Aztán azt, hogy 
nem hallják mindig, amit mondunk 
nekik. Aztán az is furcsa, hogy akik 
egykor bennünket sürgettek, nekünk 

sikereket, már olykor maguk is se-
gítségre szorulnak, vagy csak annyi 
látunk, hogy néha megállnak. Néha 

rokontól, hozzátartozótól. 
Egyre több a veszteségük, és ezzel 
kell élniük tovább, egyre fájdalma-
sabb a létezésük, egyre többször sajog 
a hátuk, de olyan süteményeket süt-
nek, olyan korszakról mesélnek, olyan 
bölcseket mondanak, amilyenekre az 

Abony Város lakossága nevében mély fájdalommal osztozunk a Család gyászában. 

kitalálnia valakinek, hogy hogyan 

elviszik a titkaikat a sírba, és azok, 
akik utánuk jönnek, (azaz mi) még 
nem vagyunk elég okosak. És 

nagyon kellene ez a józan bölcsesség, 

ismerete, mert a virtuális tér nem tud 
ölelni, nem tud szeretni és nem tud sü-

2022. augusztus 11-én egy olyan em-
ber hagyott itt bennünket, aki min-
dig is nyitott volt minden újdonság-
ra, de a rég megszokott, napi fekete 
kávéját ki nem hagyta volna. Olyan 
ember, aki szívesen állt bele az új 
kihívásokba, de az új táskáját sze-
mélyesen választotta ki, az egyik 
unokáját Bécsben személyesen lá-
togatta meg, a lovas kocsira is sze-
mélyesen ült rá, nem a világhálón 
utazott, és a barátságait, amelye-
ket évtizedek óta ápolt, nem az in-
terneten élte meg. Olyan ember, aki 
annyira nagyokat tudott nevetni, 
akinek élénk tekintete folyton für-
készett valamit, akinek olthatatlan 
volt a kíváncsisága a világ dolgai 
iránt, és aki egészen magabiztosan 
tudott dönteni helyes és helytelen, 
jó és rossz dolgok között. 
Mindig voltak kérdései, mindig volt 
véleménye, mindig volt nála vala-

dig, de mindig nyitva állt az ajtaja. Az 

szabadon lehetett behajtani a bejára-

val, vagy biciklivel. A meseudvarban 

bárki legyen is az. 
A nagynéném, a húgom keresztanyja, 
egy család matriarchája, az S. Tóth és 

meghatározó alakja, több ezer diák 
tanára, Szikszay Györgyné, Margit, 

elhagyta ezt a földi világunkat. 
Mondhatnám, hogy nehéz volt már 
neki ez a világ. De hol és hogyan ci-

egy tragikus balestben elveszítette, 
de azt tudom, hogy ez nem kihever-

nap arról, hogy Gyurcsi nem fog 
már többet belépni az ajtón, csak 
azt tudom, hogy a saját anyám te-
metésén ott volt, és vigasztalt ben-

az utolsó órákban, de abban biztos 
vagyok, hogy egy percre sem enged-
te el a kontrollt, és eszébe sem ju-
tott érzékeny búcsút venni. Most 
már együtt vannak, de bennünket 
itt hagytak. 
Drága Keke!
Jó lenne úgy írni most, hogy minden-
ki nevében szólhassak. Mindenki ne-

vetni, dorgálni, fegyelmezni, dicsérni, 
aki érezte a közeledben azt, hogy az 
élet az vibrálóan izgalmas, hogy be-
szélgetni isteni dolog, akinek át tud-

körbevett. 
Csak egy szóval tudom kifejezni a há-
lámat és mindannyiunk háláját: kö-
szönöm! 
Köszönöm, hogy észrevetted, ha vala-
ki bántott bennünket, észrevetted, ha 
valami nem ment, és elakadtunk, kö-
szönöm, hogy kirándulni vittél, éne-

keltél velünk, bíztál bennünk, hogy 
megtanuljuk a matekot, sütemények-
kel kényeztettél, hogy velünk együtt 
nevettél, de soha sem rajtunk, hogy 
megmutattad mindannyiunknak, hogy 

Nem akartam ám nagy szavakat írni. 

vagy, hunyorítasz a szemeddel, egy 

valamit, és soha nem vagy egyedül.
Azért most Abonyt egy kicsit magára 
hagytad. Mint ahogy elköltöztek már 

dig olyan megszokott volt a kedves 

fogunk velük találkozni a boltban, a 

nyen. 
Lassan összeáll ott fent egy tanári kar, 
lassan összeáll ott fent az én családom 
egy része is, nehéz elköszönni. Mi-
közben úgy érezzük, hogy dolgunk 
van itt, azt is érezzük, hogy egyre na-
gyobb a veszteséglistánk. 
Nem tudlak már megölelni drága 

tanárom. Nem is tudtam elköszönni 

kongana, mert már nem hallod. 

S. Tóth Anikó

Készül a faanyag-védelmi 
szakvélemény, ultrahangos 

szakemberek meg-
kezdték a város fáinak 

rahangos vizsgálatot 

annak érdekében, hogy 

melyek vannak való-

hol kell feltétlenül be-
avatkozást végrehajta-
ni. A cél a faállomány 
megvédése.  



Városnézők jártak Abonyban - Ők is szeretik Abonyt! Városnézők jártak Abonyban - Ők is szeretik Abonyt! 

édi

„Kedveseink! A Szeretlek Abny városi 
youtube linkje vezetett Abonyba. 

A drága Face egyszer csak elém hoz-
ta, s azt gondoltam: ha egy városban 
ilyen együtt gondolkodó lokálpatri-
óták élnek, akkor el kell ide menni! 

lu sa, az Ave Mária kétszólamú 

Megdöbbenve hallgatták, hogy 

V

„Pillantásunk egy pillanat alatt a vá-

Isten éltesse 
Zelei Jánost 

  90. születésnapja 
alkalmából! 



Triatlon hírek

Sok szeretettel gratulálunk a Fer-
geteg Triatlon SE sportolóinak, 
akik az elmúlt három hétvégén az 
alábbi remek eredményeket érték 
el!
A közelmúltban Bledben rendeztek 

nagyon sok technikás hegyi brin-
gás volt. 
További eredmények:
Augusztus 27. Bukarest melletti 
Izvoraniban a Junior Európa Ku-
pán 13. helyen végzett a 72. ver-

Augusztus 28-án a Mix-váltóban 
a magyar csapat ezüstéremmel 

Augusztus 21-én a lengyelországi 
Byalistokban rendezték meg az 
Olimpiai Reménységek Versenyét, 

korcsoportban.

lett.
Augusztus 7. Pécs, Triatlon Rang-

kcs 2. hely, abszolútban 3. hely
Soós Fanni a Kékes Hegyifutó 

lyen végzett.

Hetedik éve már, hogy nyáron Tá-

ideálisabb helyszín, hiszen strand, 

A menetrend a korábbi évekhez 

Szeretném kiemelni, hogy a helyi 
konyha mindent megtett azért, hogy 

Nagyon 
komolyan dolgoztak az itt töltött 

Szeretném megköszönni Molnár 

hogy mögénk álltak és támogatták 

Dudok Zolinak mint tábor szerve-

hogy ilyen szuperül érezhessük 
magunkat. Végül az Amarettó Cuk-

évben azt gondolom, hogy igazán 
különleges volt.

pén kezdte meg a felkészülést erre 

dologgal kellett megküzdeni, hiszen 
egy nagyobb pályára kellett átszok-

niuk. Elég gyorsan megszokták az 

vezni, itt sikerült igazán csapattá 

zések vegyesen sikerültek. Látható 
volt, hogy még nem igazán érezzük 

folyamán. Az utolsó felkészülési 
meccsen már látszódott, hogy mit 

nem lett kész az igazolása, illetve 
a kapusunk is lebetegedett. Sze-
rencsére az U15-ös korosztályból 

önbizalommal indultunk neki az 

begyakorolt letámadásokat agresz-
szívan véghezvinni, így 6-1-re si-

második negyedben elkezdtük fél-

nagyon visszaesett és kapkodóssá 
vált. Szerencsére az ellenfelünk 
nem tudta kihasználni a helyzeteit 

a csapat ismét észhez tért és sikerült 

Nagyon sok kidolgozott akció után 
ismét tudtunk 4 gólt rúgni, ezzel 
esélyt se adni az ellenfélnek. Az 

hogy mindenki gólt szeretne rúg-
ni és egy beállt védelmet kellett a 

sem vallottunk kudarcot, hiszen a 

bontotta meg a zárt védelmet. 

KID FC hírek



Augusztus 23-án a Góré Kamarában 

Az elmúlt 30 év alatt elévülhetet-

tatlan virtuozitással szólaltatja meg, 


