
Üzleti park hírek

2. oldal

Köszönjük!

4. oldal

Nemzeti Vágta

7. oldal

Czagány Zsolt, a választókerü-

Felújítás alatt a Baross Gábor út



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A koronavírus járvány terjedése saj-
nálatosan továbbra sem csökken, 
így Abony lakossága és a Hivatal 
dolgozói egészségének megóvása 
érdekében az ügyintézés során to-
vábbra is az alábbi, valamennyiünk 
biztonságát szolgáló intézkedések 
betartását kérem Tisztelt Ügyfele-
inktől:

Az ügyintézés során ké-

rem, részesítsék előnyben az 

elektronikus úton, vagy a telefonon 

történő kapcsolattartást. 

 – Benyújtani kívánt beadványát 
szíveskedjék az elektronikus ügyin-
tézés keretei között (e-mail, Abony 
Applikáció), vagy postai úton eljut-
tatni az Önkormányzat, illetve a Hi-
vatal részére, továbbá lehetőségük 
van írásos kérelmüket, beadványu-
kat a Hivatal bejáratán kívül, a falon 
elhelyezett ládában elhelyezni.
 – Kollégáinkat az alábbi telefon-
számokon tudják elérni hivatali 
munkaidőben:

Titkárság: 

+36 53 360 135 / 101 és 107. mellék
Hatósági és Szociális Ügyek Osztály: 

+36 53  360  135 / 112, 166 és 171. 
mellék
Településfejlesztési Osztály:

+36 53 360 135 / 142 és 145. mellék
Gazdasági Osztály:

+36 53 360 135 / 119 és 121. mellék
Adócsoport: 

+36 53 360 135 / 124 és 125. mellék

További elérhetőségeink:  
abony@abony.hu e-mail cím, va-
lamint az 2740 Abony, Kossuth 

tér 1. postacím.
 – Személyes ügyintézés alkalmá-
val saját és mások egészségének 
megóvása érdekében orvosi masz-
k ot, munkavédelmi maszkot, illet-
ve textil vagy más anyagból készült 
maszkot szíveskedjenek viselni, oly 
módon, hogy az az orrot és a szájat 
folyamatosan elfedje.
 – A Hivatal épületébe történő be-
lépéskor kérem, használják a kihe-
lyezett kézfertőtlenítőt.
 – A személyes ügyintézésre ké-
rem, hogy lehetőleg kísérő nélkül 
érkezzenek, egymástól a 1,5 méter 
távolságot tartsák meg.

A polgármesteri, alpolgármeste-

ri, jegyzői fogadóórák átmeneti-

leg szünetelnek. Észrevételeiket, 
kéréseiket postai úton, elektronikus 
le vél formájában, valamint te le-
fonon tudják benyújtani az érintett 
tisztségviselő részére az alábbi 
elérhetőségeken:
Telefon: +36 53  360-135/107-es 
mellék. E-mail: abony@abony.hu
Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth 
tér 1.
A fentiekkel kapcsolatban kérem 
szíves megértésüket és együttmű-
ködésüket!
Abony 2020. október 20.

dr. Gáspár Anita
jegyző

Vigyázzunk egymásra!
Bizonyára Önök is ész-
revették, hogy a Vá-
roskapura új molinó 
került, „Vigyázzunk 
egymásra!” felirat-
tal. Kérem, hogy saját 
maguk, szeretteik, is-

volságot, és gyakran mossanak ke-
zet. Vigyázzunk egymásra! Együtt 

Ceglédi Járási Hivatal élén. 

kalmával jó hangulatú egyez-
tetést folytattunk közös teen-

Ceglédi Járási Hivatal élén, aki 

Tájékoztató
a Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával 

határozattal elrendelten hatósági zárlat alá 
került lakosokat.

ha a karantén ideje 
alatt

+ 36 /70 386 6671 telefonszámot.

Senki nem marad egyedül, kérem vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel: 

Megjelentek az Üzleti Park 
ingatlanjainak 

értékesítési pályázatai

Az Abonyi Polgármesteri Hi-
vatal Településfejlesztési Osz-
tályának munkatársai lapun-
kat arról tájékoztatták, hogy 
a Pénzügyminisztérium hi-
vatalos állásfoglalást adott ki 
az Üzleti Park ingatlanjainak 
vonatkozásában. E szerint el-

gatlanok, melyeket pályáztatás 

útján kíván értékesíteni Abony 
Város Önkormányzata. 

Az ezzel kapcsolatos pályázati 
dokumentációk, ajánlattételi 
felhívások már megjelentek, és 

los honlapján!

Figyeljék a témával kapcsola-
tos híreinket!



Köszönjük Retkes Tamásnak 
az önzetlen segítséget!

Október 8-án délután kötetlen be-

Minden abonyi diáknak maszkot küldünk

Gréderezés 

kerültek megvá-



Vendégünk volt Zalán Tibor
Nagy szeretettel láttuk vendégül 

bileuma alkalmából megrendezett 

mester dolgozószobájában fogadta 

Több abonyi vonatkozású verset is 

fel az ünnepségen a közönségnek, 

Elkészült a 
Montágh iskola 
kerítése 

Megtartott a első ülését az Értéktár Bizott ság

nak feladata lesz a helyi értékek 
feltérképezése, és ezek lajstromba 

t e n i a megyei, 

Nagy lelkesedéssel láttak munkához 

re méltóak, hanem hagyományaink, 

ben vannak, és 

nak jó 

Közel 8000 virágpalántát 
ültetnek Abonyban

egyre szebbek a terek, parkok, és szemmel láthatóan 
a lakosság is nagyobb kedvvel ültet növényeket az 

Orgonahangversenyen 
jártunk
abonyi Református Templomban 

ennek keretében több programon 
tisztelet keretében emlékeztek meg 



donképpen ezzel, ha ezek az utak 
útfelújítást kapnak, akkor a nehéz-

a városközpontból. Nagyon sokat 
érne Abonynak, ha nem jönnének 
be a központba, nem tekeregnének 

van arra, hogy a Baross Gábor utat a 

Fejlesztések
a Toldy Ferenc kórházban

amelyeknek nagyon örültünk. Ren-

üveget kaptunk és ezekre nagy 

használt a kórház egy hónap alatt, 
most egy hét alatt fogy el ugyan-

a l t a tógépek , 

egy sor fon-

nagy pro-
jektünk-

Legyen Abonyban
még világosabb!

A napokban szereltek fel városszer-

túl Kovács László

lámpatestek felszerelésére. 

mere Bertalan út 39. elé kerülhessen 

 polgármester válaszá-

szolgáltató. 

tuk. Azt gondolom, hogy az elmúlt 

tás szükséges. A testület határozott 
negyven lámpatest felszerelésé-

Befejeződött a közvilágítás
bővítési programjának idei üteme

lentette a munkálatok elvégzését. 

zó szeptember 21-én kezdte meg a 

szerelt fel. 

Sok köszönetet kaptunk!
A lámpatestek felszerelését köve-

oldalakon elhelyezett posztokban, 

meg a fejlesztéseket.

Földi László

rével, 

polgármester úr kérése alapján. 

Útcsere

szemben, amelyhez nemcsak a kor-
mánydöntés van meg és ezzel a 2,2 

sarkáról a kórházhoz költöznek 

komfortfokozatának javítása, a kór-

és ígéretet kaptunk a fenntartótól a 
megvalósítására, jelenleg az épület 

a beruházáshoz a gépek és felsze-

data, és ennek nagyobb ré-
szét kaptuk meg most 

Forrás, képek:



Egyenleg

dr. Rácpa-
li László

Szintai Zsolt, Dobozi Géza
Rityisz

Faterok Motoron

Új online sajtótermék Abonyban!

Bogya Zoltán

Acsai 
Roland

Nagy 

Tamással,

Veronika Domoszlai 
Sándor

Értéket teremtenek!

Zorán

ami a trilógiából kimaradt”

Káli-Rozmis Barba-
ra

2001 óta ünnepeljük a Nyelvek Euró-
pai Napját szeptember 26-án, melynek 

rópában beszélt sokféle nyelvre, hogy 

ze az egész életen át tartó nyelvtanu-
lást. Iskolánkban idén is megrendeztük 
az ezzel kapcsolatos házi versenyünket, 

melyre 4–8. osztályos tanulók jelent-

ük, melynek témája idén egy európai 

zést elért tanulók jutalomban részesül-

tást szerveztünk.

Judit és Kapás-Szabados Erika.

A verseny végeredménye:
4. osztály:

5. osztály:

A nyelvek európai napja – Így szerepeltek a somogyisok
6. osztály:
2. Horváth Vanessza Virág 6. a
3. Gazsovics Nóra 6. t
7. osztály: 1. Tóth Katerina 7. b

8. osztály: 1. Bodor Rebeka Mónika 8. t

Szeretett el ajánljuk!

Zorán Abonyban Az igazi Sisi



IMPERIÁL 
SSZE hazai 

futsal 
mérkőzés 
időpontja
Varga István Városi 
Sportcsarnok Abony

2020.11.09.
19.30 óra

IMPERIÁL SSZE
 - Rubeola FC

Az Abonyi Birkózó Club fi ataljai újra versenyben!

Négy hónapos kényszerpihenő után 
2020.10.17.-én Csepelen a Kozma István 
Birkózó Akadémián került megrende-
zésre a Budapest és Pest megyei régió 
bajnoksága. A versenyen 15 csapat 106 
versenyzője mérte össze tudását.
AZ ABONYI BC VERSENYZŐINEK 
EREDMÉNYEI:
Diák I. korcsport (12-13 éves fiúk) kötött-
fogás: Földi Krisztián 32 kg II. hely; Donkó 
Lehel 38 kg I. hely; Horváth György 46 kg 

VII. hely; Lajhó Norbert 46 kg V. hely; Laj-
hó Roland 46 kg VII. hely
Diák II. (10-11 évesek) szabadfogás: Visz-
kok Bence 26 kg I. hely; Földi Kevin 29 kg 
IV. hely; Sillei Janka 32 kg II. hely; Czuczor 
Péter 35 kg VII. hely; Baksa Bálint 69 kg 
III. hely; Kemenczés Áron II. hely
Diák II. csapatverseny végeredménye: I. 
Cegléd 29 pont; II. Vasas SC 26 pont; III. 
Abonyi BC 24 pont.

Ahogyan arról beszámol-
tunk, Abonyt ebben az 
évben Zboray Viki 
képviselte a Nemzeti 
Vágtán. Az orosházi 
futam győzteseként 
Viki Marokkó nyergé-
ben jutotott be a Buda-
pesten a Hősök terén október 
10–11-én megrendezett döntőbe. 
Az előfutamban másodikként 
jutott tovább, csak edzője Petrik 
Tamás tudta őt legyőzni. Viki Sze-

retlek Abonyos pólójában, 
és persze gyönyörű 

díszruhájában, a cso-
da szép ló nyergében 
igazi dicsőséget szer zett 
Abonynak. A sport ese-

ményen  jelen  volt Pető 
Zsolt polgármester és Kor-

bély Csabáné szakbizottsági 
elnök is, akik végig szurkolták a 
versenyt. Viki végül szép szerep-
lésével írta be magát Abony Város 
történelmébe.

Zboray Viki írja facebook 
oldalán: „Részese lehettem a 
Nemzeti Vágtának, Marokkó 
szárnyain vitt a középdön-
tőig ahol 3. helyezést ér-
tünk el. Leírhatatlan érzés 
volt. Első sorban szeretném 
megköszönni Petrik Tamás-
nak, hogy lehetőséget adott 
rá hogy elindulhassak! Köszö-
nöm, hogy ezen a csoda lovon 
száguldhattam és köszönöm 
a rengeteg időt és energiát, 
amit a felkészítésemre szánt! 
Köszönöm Abonynak a 

megtiszteltetést hogy 
a színeikben verse-

nyezhettem és Pető 
Zsolt polgármesternek, 

hogy végig bíztak bennem és sze-
mélyesen jöttek szurkolni!”

Mi pedig köszönjük Vikinek a re-
mek szereplést!

NEMZETI VÁGTA: Abony példásan szerepelt 

Hatalmas sportélménynek 
lehettünk szemtanúi

Szép eredmények akrobatikásainktól

Közel nyolchónapnyi kiha-
gyás után az Abony TAK 
versenyzői is újra megmé-
rettethették magukat. Bár a 
covid-19 miatti intézkedések 
következtében sportolóink 
közel sem tudtak a megfelelő 
körülmények között készül-
ni (nem edzhetünk az ed-
dig megszokott helyünkön), 

mégis mindent megtettek, hogy ki-
hozzák magukból a legtöbbet. Teljes 
versenygyakorlatot helyhiány miatt 
utoljára a nyáron tudtak a lányok be-
mutatni edzésen, így ez a művészi ki-
vitelezésen még érezhető volt. Ám a 
sportolóink lelkesedése ellensúlyoz-
ta a hiányosságainkat, örülünk, hogy 
újra versenyezhetünk, reméljük, ez a 
szezon nem szakad félbe. 

Eredmények:
Újonc leány hármas: Antal Zille–
S. Tóth Panka–Szeremi Bianka 3. hely
Gyermek leány páros: Antal Regi-
na–Diószegi Csenge 2. hely
Serdülő lány páros: Szabados 
Szabina–Bajtai Evelin 1. hely
Serdülő leány hármas: Gócsa Lili- 
Szabados Brigitta–S. Tóth Dorka 2. 
hely

Szalinka Szilvia
edző



Rendezvények, kiállítások

Október 6.
Október 6-án 17 órai kezdettel 
rendezték meg a Millenniumi 
Emlékkertben, valamint a Kul-
túra Házában az aradi vértanúk 
tiszteletére szervezett ünnepséget. 
A rendezvényen több szervezet 
is koszorúzott Abony Város Ön-
kormányzata mellett. Beszédet 
mondott Antalné Nagy Magdolna 
nyugalmazott történelem szakos 
tanár. A Kultúra Háza Színház-

Szeptember 30-án a Kultúra 
Házában emlékeztek meg az 
önkormányzatiság 30. évfor-

Mónika alpolgármester asszony 
ünnepi gondolatait, va lamint 
visszaemlékezését hall gat hatták 

szavalatával, és beszédével, majd 

Városi dalát. Az ünnep alkalmából 
kiállítás nyílt a Kultúra Háza 
aulájában, melyet három héten át 

nika alpolgármester asszony ün-
ne pi gondolataiból:

dését az aktuális költségvetési 
törvény nagyban befolyásolja. 
30 év alatt az óra teljesen körbe-
járt. Sok mindent kellett megélni 
ezeknek a  közösségeknek, hiszen 

folytatódott egy nagyfokú eladó-
sodással és lezárult egy konszo-

kellett megismerkedni, mert egy 
teljesen új állami és önkormány-

termében a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola diákjai és tanárai 
által a megemlékezésre készített 

Pintér István történész, ezredes 

Város Önkormányzata, Abonyi 

és Múzeumi Kiállítóhely, vala-

Baráti Köre. 

zati rendszer jött létre. Sok min-
den változott és változni fog. A 
Kormány sok feladatot átvett az 
önkormányzatoktól, mind a köz-
nevelés, egészségügy és szociális 
területen valamint a közigazgatás 
területén is. Ezek a lépések, azon-
ban nem jártak együtt azonnal egy 
racionálisabb, kevesebb közpénzt 
felhasználó, sokkal jobban átlát-
ható közigazgatással. Mire a tel-
jes rendszer  beáll, kb. 6–10 évnek 
kell eltelnie. Még van egy kevés 

 Az önkormányzati rendszer 

nyíltak meg városunk, akkor még 

infrastrukturális beruházások va-
lósulhattak meg már a kezdetek-
kor majd számos közszolgáltatást 
nyújtó intézmény épült és újult 
meg. Abony városa a beruházások 

rendezvény gazdája is volt, mely 
hírét vitte a két toronynak melyre 
minden abonyi polgár oly büszke!
 Köszönöm a jelenlegi és volt 

háttérdolgozóinak, hogy tetteik-

30 éves az önkormányzatiság



Rendezvények, kiállítások

Megnyílt az Értéktár kiállítás

Október 23. Abonyban

köz t nyíl meg a Kultúra Házában a 
Pest Megyei Értéktár Vándorkiállítás 

tás. Ünnepi beszédet mondott Kisfa-
ludi Aranka a Pest Megyei Értéktár 
Bizottság referense és Csányi Sán-
dor az Abonyi Értéktár Bizottság el-
nöke. 
Zsolt polgármester, aki kiemelte, 
hogy büszkék lehetünk arra, hogy 
Pest Megyében élünk, és ezen belül 
arra is, hogy Abonyban. 
A rendezvényt az Abonyi Értéktár 
Bizottság szervezte. Az eseményen 

 József, a Pest Me-
gyei Önkormányzat kulturális 
szakreferense, aki csodálatos tá-

programot.
A Kultúra Házában néhány hétig lesz 
látható az a kiállítás, ahol Pest Me-
gye Értéktárának kincsei mellett az 

A koronavírus-járvány veszélyez-
tetettség miatt ebben az eszten-

keretében került sor a jeles nap 
megünneplésére. Beszédet mon-
dott Óré Vivien, a Kinizsi Pál 
Gimnázium történelem szakos 
tanára. A Millenniumi Emlékkert-

vet, valamint a gimnázium falán 

Ezek után avatták fel Abony új 

Sándornak díszoklevelet adott át 

en, megköszönve az abonyiak ne-
vében a Rozsdás Kft. felajánlását.

Új köztéri műalkotás 
Abony Városában 

Ezúton is tisztelettel szeretnénk 

Antal Sándornak a nemes fel-

godik Abony Városa.
 Lapunk villáminterjút készített 

Antal Sándorral, aki elmondta, 

tözött ideiglenesen az Abonyi Lajos 

lította. A méhészeink is igazán kitet-
tek magukért, hiszen termékeik mel-
lett az installációkkal bemutatják a 
méhészkedés minden fortélyát. Ezen 
kívül Csibrány Balázs és Molnár 
Károly képekkel mutatja be az abo-
nyi természeti értékeket, valamint 

 Pál egy remek ke-

abonyi ajándéktárgyak kerülnek 
kisorsolásra. 
Érdemes lesz tehát ellátogatni a 
Kultúra Házába, és barangolni 

közt. 

gos nemzetközi díjat az Oxfordi 
Socrates Alapítványtól, munkánk 
elismerése képpen. A díjátadót 
Cannesban rendezték meg. Ez 
nagyon fellelkesített bennünket, 

kiállításon is reszt vettünk, utána 
pedig a Construmán is kiállítot-
tunk. Rengeteg megrendelésünk 
van. Beszélgettünk egészen más 
dologról – a válságról – polgár-
mester úrral, és valahogyan szóba 

is. Azt mondta, hogy szívesen lát-

jöjjön ki hozzánk, válasszon ki 
néhány tárgyat, és csinálhatunk 
kiállítást. Akkor jött az ötlet, hogy 
mit lenne akkor, ha egy zászlót 
készítenénk. Azt mondtam, hogy 
ennek nincsen semmi akadálya. 
Nekifogtunk, elkészült. Menet 
közben is szóltam polgármester 
úrnak, hogy tekintse meg, tetszett 
neki. Ezek után festés alá került, 

ta el lapunknak Antal Sándor, aki 
hozzátette, hogy az alkotást ügyes 

abonyi telephelyen. 



20 éves a KID FC
Boldog születésnapot!

Ahogyan arról beszámoltunk, eb-

azt az

, 

letet hozzon létre. 

Zoltán, dr Egedy Zsolt és Sárkány-

velkedett.
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ELHUNYTAK

Menyhárt István 88 év, Koncz 
István 72 év, Telek László 83 év, 
Kosaras József, Sárkány János 71 
év, Tóth József, Tarkó Antal 86 év, 

Bükkösi Gábor István 53 év, 
Dr. Vincze Tibor 80 év, Juhász 

József 53 év, Nagy Miklósné 75 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

2020.10.26–11.01 Csontos Patika 
2020.11.02–11.08. Benu Patika 
2020.11.09–11.15.  Rozsnyai Patika 
2020.11.16–11.22.  Csontos Patika 
2020.11.23–11.29.  Benu Patika 

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: november 16-án kezdődő hét
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI: november 23-án kezdődő hét

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

HULLADÉKINFÓK

zsákokat! Tegyen Ön is környezetéért! 

FIGYELEM! a PIACCSARNOKBAN kaphatók hulladékgyűjtő zsákok!

���������	
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Olvasónk köszönetnyilvánítása

Tisztelt Polgármester Úr, és kedves abonyiak!
A múlt hét esős keddi napja után sétálni indultam a gyerekeimmel 
a Temető utcában. Megdöbbenve láttam, hogy a kátyúk nagyobbak 
mint valaha, ezért nehezen lehet közlekedni. Az elmúlt években több-
ször is jelezték már a lakók, hogy az utca első szakasza nincs rendben. 
Most én is e-mailt írtam a településfejlesztésre. Az út állapota miatt 
esős, latyakos időben a közlekedő autók a kátyúból felcsapják a sarat 
a házunk falára. Másnap Pető Zsolt polgármester személyesen tele-
fonált, hogy még mindenszentek előtt orvosolni fogják a problémát. 
Elmondta, hogy végleges burkolatot jelenleg nem tudnak biztosítani, 
de amit tudnak, megtesznek. A tegnapi és a mai nap folyamán te-
reprendezés, és mart aszfaltozás történt. Végre járható az utcánk. 
Szeretném megköszönni a lakók, és az utcán közlekedők nevében is a 
közreműködést Pető Zsoltnak, Mészáros Lászlónak, Czagány Zsoltnak 
és minden kedves embernek, aki ebben a folyamatban részt vett. 

Üdvözlettel: Lendvai-Jánossy Nóra

Ilyen volt...                                                                   ... ilyen lett!

Új vezetőség a Kinizsi Gimiben

nadett

Szépkorút köszöntött ünk!
Egedi Bernadett aljegy-
zővel köszöntöttük 90. 
születésnapja alkalmá-
ból Petrezselyem Béla 
bácsit otthonában. Cso-
koládétortát, a Város 
borát vittük neki aján-
dékba, valamint Minisz-
terelnök Úr üdvözlő ok-
levelét. Béla bácsi sok-sok éven 
át kenyeret szállított Abonyban 
lovaskocsival, bizonyára sokan 

emlékeznek rá. Kedves Felesé-
ge, Marika néni idén töltötte be 
87. életévét. Mindkettőjüknek to-
vábbi szép életet kívánok szere-
tetben! 
Isten éltesse erőben, egészség-
ben Petrezselyem Béla bácsit!



Ahogyan lapunk arról be-

számolt, a DIGI Kft . Abonyban a 

Körte utcában távközlési tornyot 

épített. Az építmény magassága 

40 méter. Október 20-án került 

sor a műszaki átadás-átvételre, a 

tornyot a mobil távközlési szol-

gáltatásban használják majd. A 

műszaki átadás-átvételen részt 

vett Krupincza János, a körzet 

önkormányzati képviselője is, aki 

korábban a Körte utcai 
toronnyal kapcsolatban 
több lakossági észrevé-
telre, kérdésre is választ 
adott, segített a tévhitek 
eloszlatásában. A képvi-

selő kérte a lakosságot, 
hogy a még megválaszo-

latlan kérdések esetleges tisz-
tázása érdekében vegyenek részt 
a műszaki átadás-átvételen. Az 
október 20-i eseményen a lakos-
ság részéről senki sem jelent meg. 
Jelen volt még Batta-Nagy Nóra, a 
Településfejlesztési Osztály mun-
katársa, aki jegyzőkönyvbe vetet-
te, hogy az építkezést végző cég 
tegye rendbe a kerítésen kívüli 
közterülete, mert ott nagymeny-
nyiségű gallyat raktak ki. 

Átvették a DIGI tornyot

Több Olvasónk is kérte, hogy az 
igen népszerű abonyi üzlet elé 
tegyenek ki végre kerékpártáro-
lókat. Ez ügyben a szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen napi-
rend előtt felszólalt az alpolgár-
mester asszony Kókai-Dudinszky 
Mónika. 
 „Az abonyi PEPCO parkolóban 
nincsen kerékpártátoló. Nagyon 
sok lakossági panasz érkezett 
hozzám emiatt. Nyilván, akik a 
beruházók voltak nem számoltak 
azzal, hogy egy kisvárosról van 
szó. Nem tudják hova letámasz-
tani a vásárlók a kerékpárjaikat. 
Össze-vissza van már emiatt a fal 
„verve”. Az épület pedig most lett 
felújítva. Tudom, hogy nem a mi 

épületünk, azt is tudom, hogy ez 
egy befektetőé. Ennek ellenére le-
hetne-e valamiféle kéréssel fordul-
ni hozzájuk, hogy tegyenek ki ke-
rékpártárolókat annak érdekében, 
hogy a lakosság igényeit ki tudjuk 
elégíteni jobban?”
 Pető Zsolt polgármester vála-
szában elmondta, hogy természe-
tesen segítenek majd.
 „Ott van az igazság, hogy való-
színűleg nem volt helyismeretük. 
Nem számítottak erre. Felhívjuk 
rá a fi gyelmet, és ha szükséges, 
akkor segítséget is nyújtunk.”

Alpolgármester Asszony
a PEPCO-nál kéri 
a kerékpártárolók 
kihelyezését

Idősek Világnapja a Rózsakert Nyugdíjas Klubban

Október elsején az Idősek Világ-

napján köszöntötte az időseket a 

Rózsakert Nyugdíjas Klubban Pető 

Zsolt polgármester. A rendezvényen 

részt vett Csányi Sándor is, aki meg-

lepetés vendéget is hozott magával. 

Vesztergám Miklós tárogatóművész 

csodálatos játékát hallhatták a jelen 

lévők, versekkel, történetekkel, tör-

ténelmi visszatekintésekkel fűsze-

rezve. A tárogató csodaszép hangja 

nagy sikert aratott, volt, aki nosztal-

giával emlékezett vissza arra, ami-

kor fi atal korában csodálhatta eme 

nemes hangszer hangját. A délután 

végén nyugdíjasaink dalra fakadtak, 

és a tagok által sütött, és hozott fi -

nom sütemények csemegézésével 

múlatták boldogan az időt. 

 Pető Zsolt polgármester megkö-

szönte Csányi Sándornak a program 

létrejöttében végzett segítő közre-

működését, Vesztergám Miklósnak 

pedig ajándékkal kedveskedett. 

Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma a közelmúltban több 

részletben küldött Abony Város 

Önkormányzatának fertőtlení-

tőszereket. Ezeket október 14-én 

Kovács Teodóra osztályvezető 

asszony és Pető Zsolt Abony Vá-

ros polgármestere átadta a Város 

fenntartásában lévő óvodák veze-

tőinek. Így ezek a szerek nagyon 

jó helyre kerültek, ezekkel is óv-

ják a kisgyermekeket a fertőzés-

veszélytől. 

 Ezen szerek közt van a MOL 

által gyártott fertőtlenítő is. Min-

den anyagnak pontos hasz-

nálati útmutatója van, remek 

minőségűek. Köszönjük a szak-

minisztérium támogatását!

 Az iskolák fertőtlenítőszerek-

kel való ellátásáról alapvetően a 

Tankerületi Központ gondosko-

dik, mint fenntartó. Ennek elle-

nére a helyi önkormányzat már 

többször adott az abonyi isko-

láknak is védekezéshez szükséges 

eszközöket.



SOROZATBETÖRŐKRE 
CSAPTAK LE RENDŐREINK

egyikük helyismeretét kihasználva 

Zárt ajtók – szabadulós játék

Az 
abonyi ereklyék fosztogatói

Falumúzeum szelleme

A vérfar-
kas éjszakájá

A Zárt ajtók

lott szörnykreatúrákká változtatta 

végig a játékosokat a pályán, 

és összekeverniük a „túlélés” 

Tisztelt Török Csaba Úr!
S

Köszönet a DAKÖV 
munkatársainak!

ponált rejtvények és történet nem 

Last of Us, Penumbra, Amnézia

pillanatom, mert akkor az egész estét 

mert még akkor is a hatása 



Ahogyan arról lapunk beszámolt, 
az abonyi városvezetés, Járdány 

dinálása mellett, az ABOKOM 

munkájával mindent megtett annak 

munkatársa nagyon sokat segített, 

delkezésre áll a nyársaláshoz, az 

togatóknak kell gondoskodniuk, a 

buzdítunk, hogy akár családostul, 

házirendje is, mely szabályozza az 

lenleg 17 órát jelent, van nyitva a 

Mindenkit sok szeretettel várnak! 
A látogatás ingyenes!

tak a sikerhez! 

További lendület a Parkerdőben 

hasznosítatlan lekerített részen 

tó versenypályát alakítanának ki, 

Új terem a sportoláshoz

anpokban  bejárást tartott a Varga 

ezt a termet is szeretnék a sportolás 

iskoláknak, mind a civileknek, mind 

katársa Csanádi Csaba mindenben 

tervek szerint nem csak ezt a termet 

bil térelválasztót beszerezni, mellyel 



A Telekom optikai hálózatán érhető el, műszaki felméréstől függően.
További információ: telekom.hu/fejlesztes

Abony, már itt is
gigaerős a Tettek Hálózata



Így vigyáznak egymásra a kinizsisek

A koronavírus-járvány veszélyezte-
tettség új feladatok és kihívások elé 

Stummer-Mészáros 
Bernadett beszélt az Abony.hu

„Beléptetéskor minden gyerme-

mérséklet szerint kell hazakülde-

maszkhasználat bevezetése is jól si-

hogy minden osztály egyetlen tan-

hogy inkább otthon marad a gyer-

bármiféle légúti betegség gyanú-

egyáltalán nem utolsósorban pedig 
kollégáimnak a bizalmat és az alkal-
mazkodás képességét az új helyzet-

LV


