
Főtéren a Szent Korona
óriásmakettje

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, 
hogy tudomásul veszi: 



SZERETLEK ABONY PROGRAM: 
Legfontosabb feladat a helyi 

Czagány Zsolt felszólalt a 

A Polgármesteri Programmal össz-

tülete szeptember 3-i ülésén elfogadta 
a Szeretlek Abony Programot, mely 

abonyi Gazdasági Programja. Fontos 
kiemelni, hogy a legfontosabb fel-
adatnak a helyi gazdaság és ezáltal a 

tom. Arra kell törekedni, hogy a helyi 
önkormányzat növelje saját bevéte-
leit, és ennek érdekében nagyon fon-

tos, hogy a helyi vállalkozások minél 

az abonyi vállalkozások a Városban 

 Amennyiben több forrást tudha-
tunk magunkénak, akkor magasabb 

is lesz. 

Több alkalommal is foglalkoz-
tunk már a Baross Gábor út száza-

nem önkormányzati tulajdonú út-

várat magára. Az érintett körzet kép-

 „Egyetlen egy témában szeret-

kapcsolatban. Többször megkeres-

ter urat is az út áldatlan állapota, mi-

válaszában elmondta, hogy a Baross 

lajdona. Az állapotával kapcsolatban 
több megkeresést intéztek az elmúlt 

 „Különösen fontos lenne szá-
munkra, hogy a Baross Gábor út, 

ban legyen. Ezzel az úttal kapcsolat-

ban megkerestem a Magyar Közút 

személyes egyeztetés. Ugyancsak 
ebben az ügyben megkerestem Földi 

nak, én nagyon reménykedem ben-

ban megújulhat a Baross Gábor út. 

Szeptember 17-én délután Budapes-
ten került sor a Városmarketing Gyé-
mánt Díj ünnepélyes átadójára a Mar-
keting Summit Hungary rendezvény 
Városmarketing szekciójában. Abony 
Városa első alkalommal részesült Vá-
rosmarketing Gyémánt Díj kitünte-
tésben. A Marketing és Turizmus In-
tézet, a Magyar Marketing Szövetség 
azon településeket részesíti ezen ki-
tüntető címben, szakmai elismerés-
ben, melyek kommunikációs tevé-
kenységükkel megérdemlik a rangos 
díjat. A díjátadó ünnepségen Pető 
Zsolt polgármester, Lőrinczy Veronika 

sajtóreferens, főszerkesztő, valamint 
Járdány Vanda önkormányzati képvi-
selő képviselte Abony Városát.
 „Mérhetetlen örömmel tölt el, hogy 
Abonyért dolgozhatok, és tudásom 
legjavával, két évtizedes szakmai ta-
pasztalataimmal szeretett városo-
mat szolgálhatom. Úgy gondolom, 
hogy ez szolgálat, hiszen egy városát 
szerető sajtósnak a nap 24 órájában 
rendelkezésre kell állnia, segítenie kell 
a tájékoztatásban, különösen ebben 
a nehéz, koronavírusos időszakban. 
Kimondhatatlan, fantasztikus érzés 
számomra, hogy munkámat a marke-

ting szakma hazai legnagyobb szerve-
zetei is elismerésben részesítették. 
Ugyanakkor el kell mondanom, hogy 
ez egy csapatmunka, hiszen jó írások, 
interjúk, fotók, tudósítások sem ké-
szülhetnének, ha nem lenne remek 
a téma. Úgy gondolom, hogy ezzel 
a díjjal Abony városvezetésének ed-
digi munkáját is díjazták. Köszönöm 
szépen, hogy Abonyért dolgozhatok, 
azt, hogy kollégáim, a városvezetés 
tagjai, barátaink támogatnak mun-
kám során. Így ezt a díjat szeretettel 
ajánlom fel, adom át jelképesen a Pol-
gármesteri Hivatal valamennyi mun-

katársának, és a Városvezetőknek. 
Megérdemelték!” – mondta Lőrinczy 
Veronika sajtóreferens, főszerkesz-
tő.
 Abony Városa három témában 
nyújtott be pályázatot a Városmar-
keting Gyémánt Díjra. Az Abony mo-
biletelefonos applikációval, az Abonyi 
Napló újsággal, valamint az Abony.
hu facebookos kommunikációjával 
pályáztunk. Mindhárom pályamun-
ka Városmarketing Gyémántdíjban 
részesült, így az Abonyi Napló újság 
fejlécén a továbbiakban büszkén jele-
nítjük meg ezt a szakmai védjegyet.



Hamarosan 
kapható
lesz a 

képen látható 
maszk! 

Figyeljék 
közösségi 

oldalainkon 
az ezzel 

kapcsolatos 
híradásokat!

 A fi lm bemutatója szeptember 
15-én volt. Egy kerti partira invi-
táltam a Szeretlek Abony telepü-
lési képviselői csapatát, Pető Zsolt 
polgármester urat, és az összes 
segítőt akik a zeneszám elkészíté-
sében segítkeztek. Online bejelent-
kezéssel elértünk az összes abonyi-
hoz, velünk együtt izgulhattak a 
képernyők előtt, és mindenki egy-
szerre egy időben nézhette meg a 
klipet. Ekkora sikerre mi sem szá-
mítottunk, a YouTube csatornán 
már reggelre 5000 megtekintés 
volt. Az élő adást szintén 5000 kö-
vető nézte. Azóta is folyamatosan 
érkeznek a gratulációk és a vissza-
jelzéseket nézve bizton állíthatom, 
hogy a fi lm elérte a célját. Közös-
séget épít és erősíti az abonyiak-
ban azt az érzést, hogy szeressük 
a várost ahol élünk, hiszen ez az 
otthonunk.
 Egy hét telt el a Szeretlek Abony 
városi dal bemutatása óta. Fan-
tasztikus egy hét volt, újságcik-
kek, televíziós riportok, barátok, 
ismerősök, idegenek gratulációi 
özönlenek, a dal átlépte a 15 ezres 
megtekintést a YouTube csator-

Járdány Vanda települési kép-

viselő, az alkotás megálmodó-

ja és kivitelezője Abony Város 

daláról lapunknak a követke-

zőket mondta:

 „Amikor részt vettem egy-egy 
abonyi rendezvényen, legyen az 
sportesemény, ünnepség vagy 
koncert, hiányérzetem volt. Hiány-
zott egy hangulat megalapozó dal 
hiszen a zenehallgatásnak közös-

inkat, érzéseinket, zenével 
mindent lehet közölni, még 
azt is, amit elmondani vagy 

leírni nem tudunk.
 Első gondola-

tom az volt, 
hogy keresek 
egy céget, 

zenekart, akik 
megvalósítják az 

elképzelésem, de érez-
tem, hogy nem jó úton 
járok. Akinek nincs abo-
nyi kötődése, nem tudja 

érzelemmel megtölteni a 
dalt. Egy munka lett volna 
nekik, amiért pénzt kérnek, 
megoldják a feladatot és 

rendezte a klipet, kiválasz-
totta a helyszíneket, a Bi-
hari Ifjúsági Stúdió pedig 
adta a statisztákat és a 
főszereplőket, Drá-
vay Zorkát és Szed-
lák Marcit. A vide-
ót Lakatos Timiék 
forgatták profi n és 
saját elmondásuk 
szerint nagyon jól 
érezték magukat itt ná-
lunk Abonyban. Élvezzé-
tek, érezzétek velünk kö-
zösen a Szeretlek Abony 
érzést! Tedd fel a kezed, 
Itt van a helyed! 

Máris nagy sláger lett a Város dala:

Szeretlek Abony!

Abonyiak gyártják Abonyiaknak!

ségformáló ereje van, ha-
tással van az érzéseinkre, 
gondolatainkra sőt a visel-
kedésünkre is. Mi embe-
rek különbözőek vagyunk, 
de a zene egy olyan híd, 
ami összekapcsol minket 
annak érdekében, hogy 
egyszerre dobbanjon a 
szívünk minden ütemre 
és együtt énekeljük, hogy 
Szeretlek Abony! Elkezd-
tem szervezni egy olyan 
zeneszám elkészítését, 
amely erős mondaniva-
lóval Abonyról, abonyiakról szól, 
benne van a Sej Nagyabonyban 
csak két torony látszik című Háry 
János betétdal motívuma de még-
is a mai kornak megfelelően fi ata-
los lendülettel adja meg a közös-
ségformáló életérzést . 
 Célja, hogy szeressük Abonyt 
és szeressük egymást mi Abonyi-
ak. Hónapok óta dolgozunk rajta, 
hogy tökéletesre sikerüljön és az 
eddigi visszajelzéseket nézve, min-
denkinél előjött a várva várt kar-
szőr borzongás. Testvérem, Jár-
dány Barna révén a mai zeneipar 
legjobbjait szerveztük össze a dal 
elkészítéséhez. Barátként segítet-
tek és végig a profi zmus látszó-
dott munkájukban. Kovács Erik 
megírta a zenét, Kálmán Gyuri, a 
Triász énekese felénekelte. Annyi-
ra fülbemászó dallam sikeredett, 
hogy aki már hallotta egyszer, dú-
dolta velünk. 
 Tudtuk jól, hogy muszáj egy vi-
deoklipet alá forgatnunk, hogy 
igazán ütős legyen a zeneszám és 
most amikor elmaradnak a ren-
dezvények, online mindenkihez 
eljusson a dal. Bogya Zoli barátunk 

dolguk végeztével távoznak. Ezért 
ragaszkodtam ahhoz, hogy abo-
nyiakkal, barátokkal készítsük el 
a klipet. Természetesen mindenki 
örömmel mondott azonnal igent 
és semmilyen ellenszolgáltatást 
nem várva álltak mellénk, dolgoz-
tak végig profi n és szívüket adták 
a munkába. A hónapokig tartó 
munkakapcsolat eredménye pedig 
egy még szorosabb barátság lett.”

nán. Vasárnap a Tóth Ernő sport-
pályán először került lejátszásra 
városi rendezvényen. Figyeltem 
az arcokat, máris énekeltek, fel-
tették a kezüket és mosolyogtak 
az abonyiak. Ez volt a cél, ezért 
készült. Legyen szívünk, lelkünk 
befogadni a dallamot, hiszen egy 
zene megváltoztatja a gondolata-

Hallgassa meg Ön is 
a YouTube csatornán 

a Szeretlek Abony! 
Városi dalt!



Hatalmas szakmai elhivatottsággal, 
19 éves kora óta dolgozik a közigaz-

Kinevezését az augusztus végi képvi-

Bernadettet, akivel munkakapcso-
latban is álltak, így a bejelentés híre 

igazgatási szakember szakmai pálya-

Hivatalában kezdte, akkor még köz-

Új aljegyzője van Abonynak Egedi Bernadett személyében
tem, úgy éreztem, hogy megtaláltam 

évem idején végeztem el az Állam-

tudtam kamatoztatni a munkám so-
rán és nagyon sok mindent tanultam 

is megismerni, hogy az ember kicsit 

mányhivatalba, és 9 évet eltölteni, 
ezért elég széles skálán mozog az is-

Örültem mikor megkap-
tam a megkeresést, hogy pályázzak 

mind Abony Város Önkormányzatá-

így igazán széles skálájú rálátással 
bír mind az önkormányzatok, mind 

 „Igazából volt kollégáim kerestek 

talból azzal, hogy megjelent az al-

korábban, és így tudják, hogy mi-

mondom, hogy a szívem mindig ha-

munkát, de én úgy érzem, hogy az 

lecsöppentem 19 éves koromban a 

kormányzatának szervezeti keretei-

kellett szakdolgozatot írnom, témája 

zatomat a Helyi önkormányzati jog-
alkotás címen írtam, de Abony Város 
Önkormányzatának a szociális rende-

TANULMÁNYOK:
Választási szakértő 
– Budapesti Corvinus Egyetem 
Kar megnevezése: Közigazgatás-
tudományi Kar
Igazgatásszervező 
– Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar
Jelenlegi tanulmány: Jogász 
– Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar

kézilabdapálya az udvaron, meg-

a digitális kompetenciák fejlesz-

alakításával felszámoltuk a regge-

60 éves évfordulójának lebonyolí-

dokumentumok módosítása, az új 

helyt kellett állni a mindennapok 
oktatásában is: nevelési, pedagó-
giai problémákat oldottam meg, 
próbáltam szociális gondokat or-

ként is igyekeztem segíteni az ilyen 

megoldani a Vasút út több évtize-

A má-

Búcsúzik az igazgatóasszony, de továbbra is szolgálja az abonyi közoktatást

elmondhatom magamról, hiszen a 

éves pedagógusi pályafutásomból 
39 évet Abonyban töltöttem, mind-

szakos tanáraként kezdtem 1980-

közben igazgatóhelyettesi felada-

majd 2008 – 2013 között igazgatója 

Általános Iskolába – szintén Alma 

Csak dióhéjban: megvalósult a 



Önkormányzattal közös pályázatból fejleszt a DAKÖV

Létrejött  az Abonyi Települési Értéktár

1000 tonna mart aszfaltot

A közelmúltban az Abonyi Horgász Egyesület megszervezte 
szokásos éves versenyét, melyen az alábbi eredmények szü-
lettek:

Gratulálunk a helyezetteknek
és köszönjük mindenkinek a részvételt!



Szigorú biztonsági intézkedések mellett folyik a tanítás a Somogyiban
A Somogyi Imre Általános Iskolá-
ban Kazinczyné Juhász Ildikót is-

Gönczölné Mádi Friderika személy-
ben, aki a nyugállományba vonult 
Feke Miklósné helyére került. Az is-
kolában a másik helyettes is nagyon 
tettre kész, sokat segít Nagy-Juhák 
Andrea is abban, hogy a szigorú köz-

 Kazinczyné Juhász Ildikó lapunk-
nak elmondta, hogy remek a kapcso-
latuk a Ceglédi Tankerülettel, annak 

den egyéb más témával kapcsolat-

 „Az alapötlet már korábban, a ta-

rét. A “Szeretlek Abony” program 

hovatartozás érzését, hogy Abonyra 
ne „csak” úgy tekintsünk, mint lak-
helyünkre, hanem mint az otthonunk-

erre. Mindezek mellett természetesen 

zik, hogy Mi, Abonyiak összetarto-
zunk és összetartunk.

romszor kellett utánrendelést lead-

 Mára elég széles a termékpaletta, a 

strandlabda, bögre, tornazsák, nap-

termékkört, erre vonatkozóan már az 

let is. Fontos kiemelni viszont, hogy 
ezeknek a tárgyaknak az értékesítésé-

a cél pedig az, hogy minél többen 

Képünkön a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai 

ban is azonnal megkapnak. Online 
értekezleteken közösen dolgoznak 

a tanév. 

elkezdeni a tanévet. A Tankerület 
és Önkormányzat a védekezéshez 
szükséges eszközöket rendelkezé-
sünkre bocsátotta. Meg tudtuk olda-

nagyon pozitívan álltak a dolgokhoz, 
betartották a szabályokat.” – mond-
ta el lapunknak Kazinczyné Juhász 
Ildikó
 „Szervezem az osztályok életét, a 

mint a gyerekek közt a tanítás. Heti 

négy órában tanítok egyik volt osz-
tályomban. Tanszercsomagot kapott 
minden hátrányos és halmozottan 
hátrányos diákunk Magyarország 
Kormányától. Összesen 122 gyer-

adatom volt. Meg kell köszönnünk 

séges eszközöket megkaptuk, kérés 
nélkül, nem csak a digitális eszközö-

kat is meg kellett védenünk a beirat-

mondta Gönczölné Mádi Friderika
 Az oktatási intézményben lapzár-

az oktatás. Bízzunk benne, hogy ez 
így is maradhat. Az intézmény veze-
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Sok szeretettel gratulálunk Botos Ábelnek!

Lapunk interjút készített Botos Ábel-
lel, aki a Gyulai Gaál Miklós Általános 
Iskolában végzett. Ábel tanulmányai 
után felvételt nyert az Arany János 
Tehetséggondozó Program kereté-
ben a Varga Katalin Gimnáziumba. 
Ábel, akinek titkos vágya, hogy Szín-
művészeti Egyetemre járhasson, 
gyönyörűen szaval, édesanyjától ta-
nulta a versek szeretetét. 
 „Az Arany János Tehetséggondo-
zó Programba a tehetséges diákokat 
veszik fel. A középiskolás években 
is igyekeznek a maximumot kihoz-
ni belőlük, annak érdekében, hogy 
ott tanulhassanak tovább majd, ahol 
szeretnének. Mikor pályaválasztás 
előtt álltam, akkor nagyon sokfelől 
kaptam a lehetőségeket, hogy szak-
mát vagy sima gimnáziumot válasz-
szak. A bátyám dobta fel először ezt 
az ötletet. Elmondta, hogy ez mivel 
jár, és miket kapok, és megtetszett. 
Anya kezdett el szervezkedni, hogy 
bekerülhessek. Aztán be is kerültem! 
Megfeleltem. 
 A Varga Katalin Gimnáziumhoz 
tartozunk, de kollégisták vagyunk. 
Külön osztályként tanulunk. Édes-
anyámtól tanultam a versek szere-
tetét, kiskorom óta hallottam anyu-
kámat verseket mondani otthon, 
vagy önálló esteken. Mindig tetszett 
és büszke voltam rá, hogy ilyen te-
hetséges. Anya mindig mondogatta 
nekem, hogy örülne, ha verselnénk, 
mert látja bennem a lehetőséget. 

Hetedikben kaptam egy igazgatói in-
tőt, és ki kellett váltanom ezt vala-
mivel anyánál. Azt mondta, hogy ez 
úgy lehetséges, ha elmegyek az abo-
nyi József Attila szavalóversenyre, 
amit végül meg is nyertem. Így kez-
dődött ez az egész. A Ceglédi Hagyo-
mányindító Ki mit tudon februárban 
is első lettem. Mi, felsősök voltunk a 
legtöbben, nem volt könnyű! 
 Egy tehetségkutató nyeremény-
táborban voltam nem régiben, úgy 
mentem el, hogy senkit sem ismer-
tem. Nagyon fi atalosak a táborozta-
tók, jól éreztem magam. Négynapos 
gólyatáborban is voltunk, megle-
pően jó volt, először nem akartam 
menni, nagyon pozitívan csalódtam. 
Megismerkedtünk sok tanárunkkal. 
Nagyon sok okos osztálytársam van 
ennek nagyon örülök! Tudnak nekem 
majd segíteni. 
 Anya verseket is ír, én nem, én ze-
nélek. A zenélés olyan, mint a ver-
selés, csak sokkal dallamosabb. Szá-
mítógépen szerzek zenét, de kezdő 
szinten már gitározom is. Apa vett 
nekem még régen egy gitárt. Nem 
akartam sokáig ezen a hangszeren 
játszani, de aztán valami miatt csak 
elkezdtem. Azt is láttam, hogy tök 
könnyen tudok csajozni vele. Nagyon 
élvezem, nagyon szép hangszer! 
 A továbbiakban a Színművészeti 
Egyetemen szeretnék továbbtanul-
ni, mert nagy álmom és célom, hogy 
színész legyek. Akár itthon, akár kül-
földön. Szeretek szerepelni! Élve-
zem! 
 Ha három kívánságom lenne, ak-
kor elsőnek azt szeretném, ha min-
den „sínen menne” az életemben. 
Nem azt kívánnám, hogy minél egy-
szerűbb legyen, mert az unalmas. 
Gazdagságot sem kívánnék, mert az 
is unalmas. Másodiknak olyat kíván-
nék, amivel mindennel segíthetem 
anyáékat. Harmadiknak pedig azt kí-
vánom, hogy minden teljesüljön, ami 
elé odateszem, hogy „bárcsak”.”
 Kívánunk Ábelnek boldog, eredmé-
nyes, sikeres középiskolás éveket!
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Gólyás zászlók lesznek 
Abonyban is

A szeptemberi rendkívüli képvi-

BALOGH JÓZSEF

Szépkorú köszöntése: 
Isten éltesse Nusika nénit 90. születésnapja alkalmából 

erőben, egészségben, szeretetben még nagyon sokáig!

abonyi hölgy, aki vasal, takarít, mos, 
főz, süt, büszkén meséli, hogy még 
ő varrta az abonyi mazsorettek első 
öltözékeit. Nusika néni igazi iparos 

volt, a szabók közül 
Abonyban az utolsó. 

Igazi szereteteben él, 
Családja gondosko-
dik róla. Kívánunk 
ezúttal is Nusika 
néninek sok erőt, 
egészséget! A Jó Isten 

éltesse még nagyon 
sokáig! 

Szeptember 14-én dr. Gáspár Anita 
jegyző, és Pető Zsolt Abony Város 
polgármestere közösen köszöntöt-
ték Családja körében Urbán István-
nét 90. születésnapja alkalmából. 
Nusika néni a mai napig 
igen aktív életet 
él, saját maga 
tartja rendben 
szép, nagy há-
zát, és kertjének 
rendbe tételéről 
is gondosko-
dik. Az idős 



A régi hagyományt követve, 2020. szep-
tember 12-én

Somogyi Imre Kertbarát Köre

dési Házban.

Földi Lászlót,

Mucsányi József, Nagy Sándor, Nagy 
Mihály, Egedi Miklós, Sándorné Benke 

vács László, Szarvák Ferencné, Szar-
vák Sándor, Szarvák , Bene László

Cseri-
né Krajcsi Edit
és Magyar László

Ba-
Lászlóné, Bakos 

László, Debreczeni Bakos Melinda, 
Debreczeni Márk. 

Dányi Balázs, 

Ramóna, Molnár András. Dr. Egedy 
és Makai Béla gabona, takarmány 

méhészek tevékenységét Magyar József 
és Krajcsi József mutatta be.

ABOKOM Közhasznú 
 és Szabó Krisztina

Korbély Krisztina 

Keresztúri Nándor

Csernus testvérek – az AgroPont üzlet 
– 

Balasi Molnár Ágnes

összetartozásunkat.

tuk, hogy a gyerekek nagy részének sok 

keket.

Mezőgazda sági Terménybemutató



Tóth Ernőről nevezték el Abony labdarúgópályáját



FUTSAL mérkőzések a Varga István 
Városi Sportcsarnokban!

Újra hazai csapatnak szurkolhatunk a futsal bajnokságban!

HAJRÁ, IMPERIAL! HAJRÁ, ABONY!
Október 12., 19.30:

Október 26., 19.30:
November 9., 19.30:

A napokban dolgozószobájában fo-
gadta az Abonyi Horgász Egyesület 

Zsolt.

Településfejlesztési Osztály:

Gazdasági Osztály:

Adócsoport:

abony@
abony.hu 2740 
Abony, Kossuth tér 1.

dr. Gáspár Anita

Titkárság:

Hatósági és Szociális Ügyek Osztály:

A Szeretlek Abony Programhoz kapcsolódva, mely a Város Gazdasági Prog-

piaci felmérést készítenek a városban.
 polgármester lapunknak elmondta, hogy azért végeznek hamaro-

„Mindenképpen szükséges felmérni azt, hogy mennyien járnak el vidékre 

helyben hasonló beosztásban, hasonló jövedelem és juttatások mellett dolgoz-

ni dolgozni. Mi mindent megteszünk majd ennek érdekében” – mondta el la-

LV

Az Abonyi Horgász Egyesület tagjaival 
egyeztett Abony Város polgármestere

Jegyzői LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ



Földi Lász-
ló

Zsolt

Abony Sajtó

Földi László

Kiadja: Abonyi Városfejlesztő Kft. • Felelős kiadó: Gáspár Csaba ügyvezető • Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika • Szerkesztőség címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
• Tel.: 30/9-670-313 • Szerkesztőbizottság tagjai: • Pető Zsolt és Simon Szabina. • E-mail: sajto@abony.hu • ISSN: 1217-2421

• Nyomdai munkák: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse. • Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető • Web: www.mhk.hu 

A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.

ELHUNYTAK

Csikány István 80 év, Holló Ferencné 
92 év, Angyal József 70 év, Dénes Ist-
ván 62 év, Turóczi Tibor 47 év, Kovács 
Miklósné 64 év, Gönczöl Géza 83 év, 
Penczi Mihályné 79 év, Mészáros Sán-
dor 83 év, Dirner László 80 év, Bazsó 
Antalné 77 év, Pinviczki Pálné 88 év, 
Habony Lászlóné 89 év, Szekeres Ti-
bor 83 év, Szabó Józsefné 74 év, Falusi 
Sándor János, Varga László Imre, Zelei 
József Károlyné 79 év, Urbán László-
né, Lipák Pálné 91 év

Gyógyszertári ügyelet
Az egyes patikák ügyeleti rendje

minden időintervallumban:
hétköznap 18.00–22.00-ig,
szombaton 12.00–22.00-ig
és vasárnap 8.00–22.00-ig

2020. 09. 28.– 10. 04.: Rozsnyai Patika 
2020. 10. 05. – 10. 11.: Csontos Patika 
2020. 10. 12. – 10. 18.: Benu Patika 
2020. 10. 19. – 10. 25.: Rozsnyai Patika 
2020. 10. 26. – 11. 01.: Csontos Patika

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: október 19-én kezdődő hét
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI: október 26-án kezdődő hét

Minden körzetben a kommunális hulladék elszállításának napján viszik el a szelektív hulladékot! 

HULLADÉKINFÓK

Gyűjtsd szelektíven a fémhulladékot, hogy 
ezzel támogasd az Egyedül Nem Megy Alapít-
ványt! A dolgod csak annyi, hogy az alapítvány 
logójával ellátott zsákba gyűjtöd a konzerv- 
és italos fémdobozokat, és ha megtelt, elvi-
szed a kĳ elölt gyűjtőpontra.

A zsákot ingyenesen mi biztosítjuk, amely 
2020. 09. 21-től lesz átvehető a Polgármesteri 
Hivatal portáján.

Fontosabb információk:
– Mit tegyél a zsákba? – Kizárólag fém hul-

ladékot (konzerv- és italos dobozt).
– Hol kapsz zsákot? – A Polgármesteri Hi-

vatal portáján.
– Kĳ elölt gyűjtőpont, ahol leadhatod a zsá-

kot: Rozsdás Kft., 2740 Abony, Baross Gábor u. 2.
– Rozsdás Kft. nyitva tartása: hétfőtől pén-

tekig 07.00–16.00 között.
Figyelem! Ha leadtál egy teli zsákot, van le-

hetőséged másikat kérni. A lényeg, hogy minél 
több fémhulladék gyűljön össze.

Köszönjük, hogy Te is támogatod a szelek-
tív fémhulladékok gyűjtésével ezt a nemes célt!

Ezúttal szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a Polgármesteri Hivatal portáján hétfőtől csütörtökig 
8.00-tól 14.00 óráig, illetve pénteki napokon 8.00 órától 12.30 óráig vásárolhatók meg az NHSZ által 
rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákok!

Tegyen Ön is környezetéért! Vásároljon hulladékgyűjtő zsákokat! 

Zöldhulladék kihelyezésére szolgáló zsák ára: 100 Ft/db, 10 db van egy tekercsben, sárga szelektív 
hulladék kihelyezésére alkalmas zsák 203 Ft/db, 10 db van 1 tekercsben és fehér, kommunális szemét 
kihelyezésére rendszeresített zsák 485 Ft/darab, mely egyesével is megvásárolható.

FIGYELEM! Ismét kaphatók hulladékgyűjtő zsákok!

���������	
��	�		�

Kidolgozzák
az Üzleti Park

ingatlanjainak
értékesítési
pályázatait

Elfogadták a piac fejlesztési koncepcióját 40 millió forintot nyert Abony útépítésre



Kinizsi ösztöndíjat alapított az 
alpolgármester asszony

Kinizsi gimi: Becsengettek

Szeptember 1-jén a Városi Sport-

csarnokban rendezték meg az eső 

miatt a Kinizsi Pál Gimnázium 

évnyitó ünnepségét, melyen a 

szigorú szabályok betartása miatt 

ezúttal csak az iskolát most kezdő 

diákok, tanáraik, az iskolavezetés, 

és a meghívott vendégek vettek 

részt. Az évnyitó búcsúztatták 

az oktatási intézmény igazgató-

ját, Kavencsánszkiné Pál Erikát. 

Stummer-Mészáros Bernadett 

megbízott igazgatónő több díjat 

is átadott a rendezvényen, me-

lyet személyes jelenlétével tisztelt 

meg Kókai-Dudinszky Mónika 

alpolgármester, Pető Zsolt polgár-

mester, valamint Dr. Koller József 

dandártábornok, az MH 86. Szol-

nok Helikopter Bázis parancsno-

ka, és kollégája, Mádi Lajos alezre-
des. Mindketten példaértékűnek 
nevezték szervezetük és az iskola 
közti együttműködést.

Díjazott tanulók:
– Lengyel Anna Brigitta: Kinizsi 
ösztöndíj
– Simon Rebeka: Ki? – Te! Ösz-
töndíj (Kinizsi Természettudomá-
nyos ösztöndíj pályázat) 
– Polgár Petra: Kinizsi-díj

sikert kívánt a Kinizsi Pál Gimná-

zium végzős diákjának továbbta-

nulásához, érettségijéhez.

Évnyitók és 
ballagások 
Abonyban

Abony oktatási in-
tézményeiben ez az 
év normál tanítási 
rend alapján, szigo-
rú biztonsági intéz-
kedések megtartása 
mellett indult. Az 
évnyitó ünnepségek 
csak pár nappal az 
általános iskolai bal-
lagások megtartása 
után következtek. 

Habony Zsolt természettudományos 
ösztöndíjat alapított
A Kinizsi Pál Gimnázium Váro-

si Sportcsarnokban megtartott 

évnyitó ünnepségén került sor 

a Kinizsi Természettudományos 

ösztöndíj adományozására. Az 

alapító Habony Zsolt, az oktatási 

intézmény korábbi tanulója. Az 

ösztöndíjban részesített diák fél 

éven keresztül havi 20.000 forintot 

kap munkája elismeréseképpen. 

Az ösztöndíjra pályázni kellett. 

 „A Kinizsi Természettudomá-

nyos ösztöndíj közvetlen célja, 

létrejöttének miértje az, hogy a 

tanulók motiválva legyenek, sze-

ressenek a Kinizsibe járni és lás-

A Kinizsi Gimnázium évnyitóján 

került sor az ösztöndíjprogram 

támogatottjának kihirdetésére. 

A Kinizsi ösztöndíjat Kókai-Du-

dinszky Mónika alpolgármester 

asszony alapította, és ajánlotta 

fel, mely féléves segítséget nyújt a 

legjobb tanulónak, Lengyel Anná-

nak. Alpolgármester asszony havi 

20.000 forintot, összesen 120.000 

forintot ajánlott fel, és egyúttal sok 

sák már a gimnáziumi éveik alatt, 

hogy jó befektetés a tanulás. A 

közvetett célja pedig magának az 

intézménynek a helyzetbe hozása, 

megítélésének javítása a mikro-

térségben.” – mondta az ösztöndíj 

alapítója, Habony Zsolt.

 Szerkesztőségünk nevében is 

sok szeretettel gratulálunk az ösz-

töndíjat elnyert tanulónak, Simon 

Rebekának!

Védekezéshez szükséges eszközöket
adtunk intézményeinknek

Az Önkormányzat továbbra is 

segíti az iskolák működését. A za-

vartalan szeptember 1-jei tanév-

kezdés érdekében a városveze-

tés érintésmentes lázmérőket, 

maszkokat, kézfertőtlenítőket 

biztosított a gyermekek és a 

pedagógusok számára. 

Hatalmas siker a 
hangszerbemutatón

A Bihari János Zeneis-

kola hangszerbemuta-

tója ebben az esztendő-

ben is hatalmas sikert 

aratott a gyerekek kö-

rében.



A Mester már az égi pályá-
kon ontja a gólokat, vagy ép-
pen felkészíti, irányítja a csa-
patokat.

Ma is élénken élnek emlékezetemben cselsorozatai, melyekkel kapura 
törve ontotta a gólokat.

„Csapatkép készítésekor két téglát tettek a lábam alá, de így is két fejjel 
alacsonyabb voltam csapattársaimnál” – mosolyogva mesélte több alkalom-
mal a Mester. 

elhódította a 
megyei gólkirályi címet (mögötte a 2. helyen  – szintén 

élen, csak fordított sorrendben. 
NB I

örömére maradt Abonyban.

pat irányítását vállalta. A Mester itt is olyan remek csapatot kovácsolt össze, 

gítve. 

Emberségével, sportszeretetével példát mutatott, s évtizedeken át ma-

Nem véletlenül kapta a MESTER elnevezést!

Sárkányné Bálint Mária

50 éves osztálytalálkozót szervezett 

ballagó 8. b osztály, 
Csöpi néni
egyik volt osztálya. Mint elmondta, 

ban második nekifutásra (a korona-

Király Bélá-
né S. Izabella

8-an pedig sajnos már meghaltak.
Csibrányné Bartúcz Rózsika és 

eme beszámoló írója, 

ni az eddig egyetlen és már 50 éves 
találkozó májusi megtartására. A vírus 
közbeszólt, de szerencsére most siker-

bak mindannyian.

 igazgató asszony – röviden be-

A Taní-

vigyázz! Csöpi néninek jelentem…

A táblára kitett felnagyított tab-
ló képeinek sorrendjében Csöpi néni 
mindenkit felszólított egy rövid 50 
éves beszámolóra. Aki nem tudott 

levelét olvastuk fel tájékoztatásul.
Tanáraink is elmondták a maguk 

egy történet.
A 7. évben osztálykirándulásra men-

gondolta, hogy mi majd szépen-rende-

tak elhelyezést. Történt azonban, hogy 

amit mi annak rendje-módja szerint 
megkóstoltunk. Az pedig hatásos volt, 

tagadtuk, hogy attól lenne a rosszullét. 

hából bizonyítékként. Csöpi néni erre 

lásra! Szóval megcsináltuk az élményt 
ott is  és még sok-sok más disznóságot 

ván csak hálás szívvel gondolok vissza  

mind nagyon megérdemeltem!
Az of. óra után a Lilaakácban va-

csorával, tortával és kellemes beszél-
getéssel zártuk ezt a felejthetetlen na-
pot.

után.

Köszönjük
a kupakokat!

teltek már a lakosság által idehozott 

folyamatosan gondoskodnak. Ameny-
nyiben valaki nagyobb mennyiséget 

teheti. A kupakokból befolyt összeget 

aki nagy szeretettel hozta el otthon-

mindazoknak, akik ily módon segíte-
nek egy jótékonysági akciót.

Figyelem! KSH-felmérés folyik Abonyban,
személyes megkereséssel!

„Agrárcenzus, 2020”

„Agrárcenzus, 2020”
www.ksh.

hu/mezogazdasagi_osszeirasok 

Élménydús osztály

Összefogással kap új zongorát a zeneiskola

sa, segítsége mellett, összefogással egészítik ki az összeget, és pótolják a hiány-

Elment a MESTER! 

Emlékezés
Gönczöl Gézára

1937–2020



Varga Sándorné lett a Ceglédi 
Vöröskereszt elnöke

Abony Város korábbi, rend-

vánunk további eredményes 

Nagy sikert aratott az online
Gulyásfesztivál

Csányi Sándornak sok szere-
tettel gratulálunk a szervezé-

a  kiváló teljesítményért! Bíz-
zunk abban, hogy hamarosan 

LV

Tárt kapus program Fergeteg módra 
LV

Rend van a játszótéren

Modern vonatokkal utazhatunk 

Állampolgári eskü a Városházán

LV



Vendégül láttam a Mucsi Horse Team csapatát

A mai napon irodámban fogadtam, és 
Abonyi vonatkozású ajándékokkal, és 

kívül megbeszéltük a Nemzeti Vágtán 

büszkék arra, hogy 

nék országosan a 

i m á z s á t 

Átúszta a Dunát a Nemzeti Vágtán Abony 
színeiben induló lovacska, Marokkó

Zboray 

tet vittek véghez, 

pen átúszták a 

TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Vásárlók!

viselése.

Abony képviseletében a Nagyabonyi 

abonyi városzászlóval indította útjára a 

ran saját egyéni eredményüket háttérbe 
szorítva, feláldozva! 

lyen végzett, büszkén emelve magasba 

bor

Ér
Érdemes

kilátogatni 
az abonyi piacra!

Mindig friss, egészséges, 
házilag készített termékek-
kel, zöldségekkel, gyümöl-
csökkel, lángossal várják 

a kedves vásárlókat! 
Válassza Ön is az 

abonyit! 

Tégláson jártak
íjászaink! 



Ünnepélyes műsor a Szent Korona tiszteletére

20 éves a KID FC
Sok szeretettel gratulálunk és kívánunk további sok szép sportsikert!


