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Újra munkában 

„Megfázásos tünetekkel október végén kerültem házi karanténba. A házi-

szerencsére csak enyhe tüneteket okozott. Az elmúlt hetek pihenése és 

rendben folytatódik a polgármesteri munka. 

 Abony Város polgármestere

KÖZLEMÉNY
így minél fo-

kozottabb óvintézkedésekre van szükség.

A Polgármesteri Hivatalban 2020. november 17. napjától kizárólag 
házasságkötés, hagyatéki ügyek, valamint halaszthatatlan anyakönyvi 
ügyek esetében történik személyes ügyintézés, 

A fenti esetekben is

Elektronikus úton az abony@abony.hu

úton a 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám

zett ládában is elhelyezni.

nélkül érkezzenek,

Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben 

és

Abony 2020. november 16.
dr. Gáspár Anita

Előkészület alatt egy fontos pályázat ismét

tandó pályázattal kapcsolatban. 

tere a szakemberekkel konzultált 

sének tárgyában.

tervek szerint. Abonyban az elmúlt 
években is sok gondot okozott a 

esetén. Bizonyos területeken már 
született megoldás a problémák 

kóingatlanokat ne veszélyeztesse 

Készül Abony Város költségvetési koncepciója

tettek. Ebben az évben tekintettel 

Befejezéséhez közeledik a Baross Gábor út felújítása
Lapunk kérdésére válaszolva a Ma-

hetekben  folytatódnak a munkák a 
Baross Gábor úton. Ennek kereté-

tését is. 

szain a padkarendezést a mai napon 
kezdték meg kollégáink. A földpad-

padka épül. Munkatársaink az elkö-

a burkolat szintbeni csatlakozása-

rás és az alvállalkozó kapacitásának 

mondta Pécsi Norbert kommuniká-



Elmaradnak az adventi

Magyarországon, és ezen belül vá-
rosunkban is növekszik a koronaví-

fontosabb, ezért a várva várt ren-

Fontos döntések Készülünk a pályázatokra

zeléseket, 

az évben 

lesztési ter-

évben, években többek között üzle-

Abony Kedves Lakói!
A Chicken- Food Kft. kecskeméti baromfi -vágóüze-
me az Önök szép városában nyitja meg a 10. baromfi  
mintaboltját 2020. december 1. napján a piaccsar-
nokban.

Miért jöjjön be hozzánk?

- mert fi nom, vágott, kézi darabolású baromfi k 
kerülnek pultjainkba és így az Önök asztalára

- mert kizárólag magyar termékeket forgalma-
zunk

- mert szilárd elkötelezettségünk a jó minőségű 
húsáruk kiszolgálása

- mert folyamatos akciókkal, ajándékokkal, promó-
ciókkal várjuk leendő Vásárlóinkat 

- mert Baromfi ra Jó ár!

Nyitva tartás:

– Hétfő Zárva
– Kedd 06:00-18:00
– Szerda 07:00-18:00
– Csütörtök 07:00-18:00
– Péntek 06:00-18:00
– Szombat 07:00-12:00
– Vasárnap zárva



Köszöntő a Szociális Munka Világnapja alkalmából
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat 
tehetünk nagy szeretettel.”

(Teréz anya)

November 12-én világszerte a szoci-
ális területen dolgozókat köszöntjük. 

Tisztelt Ünnepeltek!
Szociális területen dolgozni magas 

ugyanakkor mindennapi áldozatvál-

melyben a szaktudás a legmélyebb 

tése érdekében. Olyan szolgálat mely-

Egyszerre öröm és megnyugtató 

ben támaszt nyújtanak gyermekeknek 

biztosítják a rászorulók mindennapi 

és természetbeni ellátásokkal támogat-

külön köszönjük az az önkéntesek 
munkáját. A Vöröskereszt és a Karitász 

nyozási akciókkal és személyes segít-
ségnyújtással egészítik ki az állam és 
önkormányzat ellátórendszerét.

A szociális munka világnapját 1997 
óta ünneplik a közösség és a társada-
lom megbecsülésének jeleként. A kö-

ugyanakkor ez az év mégis más a CO-
VID-19 világjárvány következménye-

belül városunk közössége is. A tavaszi 

sok és az önkéntesek lelkiismeretes 
munkája nélkül. Napjainkban pedig a 

nélkülük.

Pályázati sikerek
158.353.882 forintot nyert négy abonyi vállalkozás a megyei pályáza-
ton.

 Nyertesek: 

te az önkormányzati intézmények 

épületek felújításával kapcsolatban. 

gek is kínálkoznak majd. November 
1-én Abony Város polgármestere 

Segítség a digitális oktatásban

Az abonyi önkormányzat a járvány 

iskolák digitális oktatását. A tava-

melyeket az iskolákon keresztül jut-

mét fontossá vált az önkormányzat 
és a gimnázium vezetésének együtt-

Bernadett igazgató asszonynak. 
Az eszközök a számítógéppel nem 

a digitális munkarend alatt.

Kitüntetettek

akik kitüntetésben részesültek sok 

vánunk nekik a továbbiakban is 
Abony Város lakossága nevében jó 

Árpás Krisztina

Vilmányi Klára

érdemes.

Tisztelt Ünnepeltek!

ságát tiszteletben tartva adják meg a 

Köszönetet mondunk azoknak a szo-

fenntartói feladatot ellátó kollégáknak 

rendszer. 

Tisztelettel



Köszönjük véradóink segítségét!
A Magyar 
Vöröskereszt 
Pest megyei 
Szervezetének 
Ceglédi 4. sz. 

köszönetünket 
fejezzük 

a véradóknak a 

A véradóknak a személyes 

Ceglédi Vöröskereszt Elnöke

Jubiláló véradóink: 

Toldy Ferenc Kórház közleménye

zók!

Köszönjük megértésüket és türel-
müket!

Lakossági tájékoztató
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Járóbeteg ellátás

és

C elé-

AZ ALÁBBI VÁLTOZÁSOK LÉPTEK ÉLETBE

Városszerte padkázott
az ABOKOM



A COVID-19 járvány elleni vé-
dekezés során bevezetett intézke-

veszélyeztetet-

06-70-386-66-51

Deákné 

A Humán Szolgáltató 

Központ feladatai 

a COVID-19 járvánnyal 

összefüggésben

Köszöntő

Kedves Látogatóink, Olvasóink!

2020. december 11-ig 
ZÁRVA TART!
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Sok szeretettel gratulálunk!

lás és elért ered-



FELHÍVÁS

PROJEKTSZERVEZET

PROJEKTSZERVEZET

A véradásrólVásároljon Ön is levendulás termékeket!
Helyben készített illatos ajándéktárgyak, díszek kaphatók!



Abony Város Önkormányzat Polgármesterének
19/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési helyi szabályairól 

32. cikk
a) 

1. §

a) 

b)

c)  

d) 

da)

db)

dc)

dd)  
az elvitelre szánt ételek kiadása és 

e) én.

2. §

veszti.



Úton a Zöld Óvoda felé

A Szivárvány óvoda munkatársai 
megkezdték azt az akkreditált kép-
zésben való részvételt, mely segítsé-
get nyújt abban, hogy az intézmény 
úgynevezett Zöld Óvoda legyen. A 
továbbképzésre Kókai-Dudinszky 
Mónika alpolgármester asszony 

mét, aki maga is részt vett a mai fog-
lalkozáson. A Természetes Életmód 
Alapítvány által szervezett 30 órás 
akkreditált továbbképzés összesen 
három napos.  A programban való 
részvétel költségeit az önkormány-

óvoda munkatársai számára.

úgynevezett Zöld Óvoda Program 
és Hálózat. 

tésében, helyi pedagógiai program-
jában és szellemiségében, konkrét 
hivatkozásokkal kimutathatóan és 

szabályozó által – 363/2012. (XII. 
17.) Korm. rendelete az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjá-
ról – megfogalmazott környezeti és 
egészségnevelési prioritások alap-

önkormányzati dokumentumokban 
megfogalmazottakkal. Az óvoda 
helyi pedagógiai programja a kör-
nyezeti nevelést kiemelten „kezeli”, 

kenységeket, tartalmazza a fenntart-
hatóság pedagógiája iránti elköte-

értékek megismerését, védelmét és 

alábbi linken olvashatnak:
http://zoldovoda.hu/

Közlemény

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján

dék az eddig eljárásrend szerint 

kihirdetése után az eddig kialakult 

ten tartsák be ezeket a szabályo-
kat a biztonságos feladatellátás 

megjelenik, ott célzottan – az 
adott intézményben, az adott cso-

– az EMMI és az Oktatási Hiva-
tal utasításai alapján hozzuk meg 
intézkedéseinket.

Abony, 2020.11.12. 

TÁJÉKOZTATÓ HÁZASSÁGKÖTÉSEKRŐL
A Kormány veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üte-
méről szóló 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelete a mai 
nappal hatályba lépett és 
2020. december 11. napjáig 
lehet alkalmazni. 
A kormányrendelet a házas-
ságkötésekkel kapcsolatban az 
alábbiak betartását rendeli el:
A házasságkötésen kizárólag
a) a szertartás vezetője, illetve az 
anyakönyvvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszülei,
      e) a házasulók testvérei és

f) a házasulók gyermekei
lehetnek jelen.
A fenti védelmi intézkedések 
betartásáról a rendezvény szer-
vezője, illetve a rendezvény hely-
színéül szolgáló intézmény vagy 
a helyiség üzemeltetője köteles 
gondoskodni.

dr. Gáspár Anita jegyző

Rengeteg új könyv a könyvtárban…
Sajnos a veszélyhelyzet miatt újra be-

így olvasóinknak várniuk kell, míg 

több mint 200 könyv egyikét.

Ezek egy nagyobb része a könyv-

könyvet pedig ajándékba kaptunk 

program célja a nemzeti kultúrkincs 

magyar kiadók által megjelentetett, 

sa minél több olvasóhoz a hazai és a 

Abonyi Városi Könyvtár munkatársai 

 Megint zárva 
az abonyi 
hulladékudvar!
Több Olvasónk is jelezte, hogy 
megint zárva találta az abonyi hul-
ladékudvart, hiába szerettek volna 

leten. Az önkormányzat megtette az 

megoldása érdekében.

ter  megkereste az NHSZ Szolnok 

problémát okoz Abonyban, hogy 
amikor az NHSZ munkatársa elmegy 
szabadságra, nincs, aki helyettesítse, 

megkereste az NHSZ vezetését, és 
kérte, hogy a munkatárs szabadságo-
lása esetén gondoskodjanak a helyet-

zavartalan biztosítása érdekében.

Gratulálunk Blanka!
2020. novem-
ber 6-á n az 
Abonyi Ren-
dőrőrs Őrs-
parancsnoka 
látogatott el 
az osztályunk-

ba. Az egységes Magyar Rendőrség 
létrehozásának és fennállásának 
100. évfordulója alkalmából meg-
hirdetett Centenáriumi rajzpályáza-
ton való részvételért emléklapot és 
szép ajándékokat kapott tanuló nk. 
Különleges volt Blanka számára, 
hogy személyesen az Őrsparancsnok 
Úrtól vehette át a jutalmát és éppen 
a születésnapján. 
Köszönjük szépen!
Ezúton is gratulálunk sok szeretettel 
Blankának! Nagyon büszkék vagyunk 
Rád!

Somogyi Imre Általános Iskola
3. T osztály 

Tóth Renáta 



Ingyenes pályázati szaktanácsadással 
segíti Abony a civileket

November 3-án az abonyi Városhá-
za Dísztermében került sor ingye-
nes pályázati szaktanácsadásra civil 
szervezetek részére. A megbeszélé-
sen részt vett Korbély Csabáné szak-
bizottsági elnök és Krupincza János 

Abony Város Önkormányza-
ta ezen a módon is szeretne se-
gítséget nyújtani a települ és civil 

mogatáshoz jussanak a NEA pályá-

azért vette fel a kapcsolatot a Pest 

Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 

ti szaktanácsadással segíthessenek az 
abonyi civil szervezeteknek.

http://cicpestmegye.hu

amelynek felhasználásában a civil 
szervezetek és a kormányzat part-
nersége jut kifejezésre. A Nemzeti 

zetek számára kínál támogatási lehe-

Zebegénybe vitték a Szent Koronát

nagy-nagy örömöt okozott városunk lakói-

hil Emilné személyesen érkeztek Abonyba lá-

CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL

TÁJÉKOZTATJUK
 

 

Ügyeik intézésé nek segítséget:

További információk: www.kormanyhivatal.hu

Elektronikus ügyintézés: 
mo.hu

https://epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY 
SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY 

ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!

Megértésüket köszönjük!

Telefon: 06 53 511-488
E-mail: cegled.hatosag@pest.gov.hu

Postai úton: 2701 Pf.: 83.

Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
veszélyhelyzetre való tekintettel

az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg
szünetel. 

ezredes iparbiztonsági 

gyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Ceg-
lédi Kirendeltségének 

szabadtéri égetésre vonatkozó jog-
szabályok 2021. január 1-jén. A sza-

forintot is elérheti. 

az esetben is szigorúan tilos lesz 
az avar és kerti hulladék szabadtéri 

leg rendelkezik erre vonatkozó helyi 
rendelettel.

zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

225. §-a értelmében: „Ha jogsza-

termesztéssel összefüggésben és a 
rületen 

nok használata 

Abonyban nagy erőkkel dolgoznak 
a szolgáltató munkatársai. Az elekt-
romos hálózat korszerűsítését vég-
zik. Ezért áramszünetek várhatók a 
következő hetekben is. Kérik a meg-
értést, türelmet. Közlekedjenek óva-
tosan, sokszor félpályás út zár van ér-
vényben. Az áramszüneti információk 
megtalálhatók az E.ON hivatalos hon-
lapján, a tervezett áramszünetek me-
nüpontban!

FIGYELEM!
Jövő év január 1-től tilos a szabadtéri égetés!

során keletkezett hul-
ladék szabadtéri ége-
tése tilos.” Továbbá 

§-ában megfogalma-
zott irányított égetés nem keveren-

égetésével. Az irányított égetés jel-

tényét legalább 5 nappal korábban 
a Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatósághoz írásban be kell 

hez kötött az ezirányú tevékenység 
végzése. A fenti jogszabályi rendel-

védelmi hatósági feladatokat ellátó 

ról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet alapján 10.000 forinttól 

bírságot szabhat ki.” – olvasható a 
közleményben. 

Városszerte villanyoszlopokat cserél az E.ON

Az NHSZ kérése a lakossághoz

Továbbra is kérjük Önöket, hogy a karanténban lévők 

(hatósági, önkéntes, vagy tüneteket produkáló, 

fertőzött, de intenzív kórházi ápolásra nem szorulók) 

a háztartási hulladékot dupla szemetes zsákba tegyék 

és saját ingatlanon belüli 2 napos pihentetés után 

helyezzék ki a kommunális hulladékot a hulladékgyűjtő 

edényzetbe!  Ez idő alatt a koronavírus elpusztul, ill. el-

veszti megbetegítő képességét, így a hulladék kezelése 

további egészségügyi kockázatot nem jelent. 

Együttműködésüket köszönjük!
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ELHUNYTAK

Lehóczki- Juhász Erzsébet 63 év, 
Tamasi András 76 év, Soós Béla 
73 év, Stark Jánosné 92 év, Berta 
Andrásné 71 év, Törőcsik Csaba 
45 év, Szelőczey Józsefné 79 év, 
Szabó Lászlóné 88 év, Kun Szabó 
Istvánné 89 év, Hegedűs Mihály 
85 év, Homoki Sándor 84 év, Bató 
Andrásné 69 év, Ványi Ernő Ferenc 
61 év, Molnár Pálné 86 év, Preszka 
Lajos 71 év, Kis Zoltán 49 év, Tóth 
István 86 év, Balogh Józsefné 79 
év, Klinkó Sándor né 85 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
11.23–11.29.  Benu Patika
11.30–12.06.  Rozsnyai Patika
12.07–12.13.  Csontos Patika 
12.14–12.20.  Benu Patika
12.21–12.27.  Rozsnyai Patika

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: december 14-én 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!

10.30 Szepesi Kitti és Csáki Tibor, 
Varga Erzsébet Ibolya és Herédi András, 

Varga Edit Erika és Köntös Szabolcs Zoltán
11.05. Sárik Beáta és Tóth Róbert

11.07. Persoly Julianna  és Palkovics Ádám
11.13. Bendó Alexandra Patricia és Kovács Béla

11.14. Szabó Zsanett és Mucsi Tibor, 
Tóth Angéla és Gulyás Péter

11.16. Csizmás Anikó és Menkó László

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

- Mit tegyél a zsákba? – Kizárólag fém hulladékot (konzerv- és italos dobozt)
- Hol kapsz zsákot? – A Polgármesteri Hivatal portáján

Hajrá Mucsi Horse Team!

Időpontot kell foglalni az ügyintézéshez



Hajrá IMPERIÁL!

Sokan értesülhettek arról, hogy 
nyáron megalakult az IMPERIAL 
Futsal Club Abonyban. Városunk-

nak a neve, hiszen a 2000-es évek 

magját az 5 + 1 -es tornákon ösz-
szeszokott IMPERIAL adja, amely 
a tavalyi évben Olaszországban 

zánkat. Ez a nemzetközi torna hozta 
még közelebb a játékosokat egy-

kozott hozzánk több abonyi játékos. 

megnyerése, de ezt nem adják olyan 
könnyen. Véleményem szerint 3-4 

es döntetlent értünk el. Színvona-

a lelátókon. Jelenleg a bajnokság 

HAJRÁ ABONY! HAJRÁ IMPE-
RIÁL!

Elkészült a Varga István Váro-

utóbbi évekhez képest többszö-

gatottsága, ezért Nagy Tamás az 

arra, hogy csapatok, szurkolók 
és bárki aki a sportcsarnokban 
van,  akár a 

ismét megtelik közönséggel a 
Varga István Városi Sportcsar-

munkatársai galambhálókat szerel-

azért van szükség, mert az utóbbi 

már károkat is okoznak. Korábban 

ért semmit, mert a madarak hamar 

ják össze annak környékét. 

 Mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy egy színvonalas, 
közszolgálati újságot juttassunk 

nak. Ebben nagy segítségem-
re van Korbély Csabáné 
szakbizottsági elnök asz-
szony is, aki korrektú-
rázza az elkészült új-
ságoldalakat. Még a 

ellenére is lehetnek 

kiküszöbölése érdekében az Abo-

át Korbély Csabáné Ilike, akinek 
ebben nagy gyakorlata van, mint 

és az újság kiadója. Ezúton is sze-
retnék neki köszönetet mondani 
mun- kájáért, mert bizony a 

mostani számban is lett 
volna sajtóhiba, ha 

Kedves Látogatók és Sportolók!

helyzet idején alkalmazandó védel-

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

Az egyesületek, klubok edzései a 

vény 1. § (3) bekezdése értelmében:

által kiírt, szervezett vagy engedé-
lyezett versenyeken, vagy verseny-

toló.”
A kormányrendelet szerint az este 

8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási 

nyen való részvétel,

kodási helyre, illetve szálláshelyre 

tartózkodni tilos.

kül, zárt körülmények között tartha-
tók meg.

leteken a maszk viselése továbbra 

A rendelet részletei a Magyar 
Közlönyben olvashatók: www.ma-
gyarkozlony.hu

Nagy Tamás



Kihelyezték a PEPCO-hoz a kerékpártárolót

A MÁV kifestette az aluljárót! Köszönjük! 

Több olvasónk is örömmel vette észre, hogy a MÁV szépen kifestette 
a vasútállomáson lévő aluljárót, mely ezúttal nem fehér, hanem törté-
netében először szép sárga színt kapott. Ez nagyon szép lett, reméljük 
sokáig így marad.  

20 perc alatt elkapták a kerékpártolvajt

(Kép: Közterület-felügyelet által 
rendelkezésre bocsátott anonimi-
zált kamerafelvétel képkockája.)

DAKÖV RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a koronavírus terjedésének korlátozása érdekében
2020. november 16-tól, határozatlan ideig szüneteltetjük

a személyes ügyfélfogadást az ügyfélszolgálatainkon.

Abonyi ügyfélszolgálat telefonszáma: 06/53/562-070
E-mail cím: ugyfelszolgalat.abony@dakov.hu

Ivóvíz hibabejelentés telefonszáma:
06/30/546-8538; 06/30/768-3991

Szennyvíz hibabejelentés telefonszáma:
06/30/548-6302; 06/30/768-3978



Elkészült a Somogyi iskola 
mesés postaládája, amelybe 
várjuk a nagycsoportos 

óvodások megoldásait 
kiadott feladványunkra.

A „birkózó ”, aho-
gyan az iskolá-
ban hívjuk utóbbi 
években jelentős 
szerepet tölt be 
az abonyi Somo-
gyi Imre Általános 
Iskola életében. 
A mindennapos 
testnevelés be-
vezetése óta nagyon sok tanórát 
tartunk az épület falai között. Dél-
után a város birkózó szakosztályá-
val közösen használjuk. Korszerű-
sítésére nagy szükség volt, hiszen 
már kevéssé felelt meg az esztéti-
kai, egészségügyi, valamint a bal-
esetvédelmi előírásoknak.
A nyár folyamán elérkezett a ré-
gen várt felújítás. A Ceglédi Tan-
kerületi Központ fi nanszírozásá-
val a nyílászárók, a burkolatok 
és a vizesblokk újult meg. A 
munkálatokhoz a Somogyi 
Diáksport Egyesület is hozzájárult. A 
mindennapi használathoz, a gyerekek 
kényelméhez az iskola karbantartói 
az öltöző falát lambériával bo rí-

Megújult a Somogyi iskola 
Birkózó terme

tották, amelyre a 
fogasokat sze rel-
tek. A test nevelés 
m u n ka közö s s é g 
tervei között sze-
repel még egy be-
épített szekrény 
elkészítése, amely 
a tornaszerek tá-
ro lására lesz al-

kalmas. A felújított terembe az iskola 
Diáksport Egyesülete vásárolt új 
tornaszereket, így ezen a helyszínen 
is lehetővé vált a sokoldalú 
képességfejlesztés és a gyerekek 
örömét szolgáló színes testnevelés 
órák megtartása.

Diákjaink nevében köszönetünket 
fejezzük ki a tankerületnek az épü-
let felújításért, Magyar Józsefnek, 
Menyhárt Istvánnak és Lőrinczy 
Lászlónak a lambériázásért, vala-
mint a fogasok felszereléséért.

 Abony, 2020. november 11.

Somogyi Imre Általános Iskola 
testnevelés munkaközössége

Tök jó hét a Szelei úti ovi Csibe 
csoportjában 

Fábián Bernadett

ségét, amiért otthon, 

és Retkes Péterné 

dajka



Az abonyi Kinizsi Gimnáziumról forgatott az abonyi 2Torony stábja, a szo-
kásos magas színvonalú produkciót így harangozta be Bogya Zoltán tulaj-

tatják az iskola tanárai és diákjai néhány szóban az ott folyó munkát, tanu-
lást, alkotást, és eredményeket. Kiváló feltételek mellett várják nem csak az 
abonyi, de a kistérségi tanulni vágyó diákokat is, egy otthonos ám minden 

Újra együtt  – 40 éves osztálytalálkozó 
Negyven éves osztálytalálkozót tar-
tott 2020. október 23-án az 1980-ban 

künk Huszár Albert volt. Nagyon jó 

úr. Ezt igazolja az, hogy az elmúlt 40 
évben minden 5. évben, ahogy illik 
megszerveztük és megtartottuk a ta-

egymás iránt. Erre nagyon büszkék 
vagyunk! 

ballagásunk után egy évvel volt, Ber-
ci bácsi feleségével, Éva nénivel, ké-

néni is részesei voltak az emlékek fel-

településen van. Az Abonyból elke-
rült osztálytársak, ha tehették, mindig 

iskolai évekre. Mióta szeretett osz-

minden alkalommal elhelyezzük sír-
ján az emlékezés virágait. Az osztály 
névsorból csak egy embert a, akinek 
már nem tudunk meghívót küldeni. 

restük egymást és sokan bejelent-

keztek. Akit nem találtunk meg, azt 
személyesen vagy telefonon értesítet-

meg, mindenki óvatos volt. Nyáron 
azonban újra fellelkesültünk. Ezt a 
kerek évfordulót mindenképpen meg 

olyan helyet kerestünk, ahol felsza-
badultan tudunk beszélgetni és ne 
legyen gond az, ha kicsit hangosab-
ban hangzanak el az iskolai poénok 

vünknek.

óta nem találkoztak találgattak, ki ki-
csoda, pedig nem is telt el olyan sok 

gesek voltak a süteményes tálak és a 
bárpult is roskadozott.

voltak jelen. 

keztünk. 

tént. Egy kérdésekkel teli lapot kel-

nevetgéltünk. Kiderült az is ki mi-
vel foglalkozik, gyermekeink hol él-
nek, kinek van és mennyi unokája. 
Beszélgettünk azokról is, akik most 

ben.

és a forralt bor után kisebb, nagyobb 

rültek a családi és iskolai fotók is. 
A kicsit elálmosodó társaságot a 

nyolcvanas, kilencvenes évek zenéi 
rázták fel. Kis bátorítással szinte min-
denki a táncparkettre merészkedett. 
Aki nem, az gazdagította az osztály 
kasszát. Egy két ritmus után ropta a 
táncot mindenki, akkor is, ha otthon 

a mindennapi gondok, újra iskolás-

egész osztálynak szólt, hiszen nagyon 

tunk, mosogattunk és fél 4-kor ha-

ek gyalog tették meg az egy órás utat 
hazafelé. Kicsit –nagyon elfáradtunk, 
de nem fáztunk, néha megálltunk, pi-

vetni. 

Egészséget, boldogságot minden-
kinek. 

nes, Jandácsik Éva, Jébert Katalin, 

dit, Markó Tibor, Molnár Anita, Mé-

ma Edit, Unger Erika



 FONTOS KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK 

Abonyi Rendőrjárőr: 06/30/277-31-85

Tűzoltóság, katasztrófavédelem 105

Mentők 104

Abonyi Orvosi Ügyelet

06/53/655-800

H

Munkaidőben: 06/53/562-200

Munkaidőn kívül: 06/70/517-8679

Abonyi Polgármesteri Hivatal 

06/53/360-135

Abonyi Kormányablak (okmányokkal kapcsolatos ügyek)

06/53/795-231

DAKÖV Kft.

Ügyfélszolgálat: 06/53/562-070

Ivóvíz hibabejelentés: 

06/30/546-8538; 06/30/768-3991

Szennyvíz hibabejelentés:

06/30/548-6302; 06/30/768-3978

E.ON : 06/52/512-400 

Közvilágítás hibabejelentés

Egyedi hiba 06/56/342-851

Szakaszhiba 06/80/210-310

NKM gázszolgáltató

06/1/474-9999, 06/20/474-9999, 

06/30/474-9999, 06/70/474-9999
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Egy támogató gazdasági és admi-
nisztratív környezetet szeretne, ahol 

bérleti konstrukció, valamint ver-
senyképes árak várják? 

Egy olyan helyet keres, ahol rugal-

sát? 

Olyan régióban fejlesztene, ahol 
magas támogatási intenzitású pá-

kozása rendelkezésére?

Akkor nálunk jó helyen jár!

Ne keressen tovább! Abony Város 
Üzleti Parkja támogató vállalkozói 
környezetet, jól kiépített közlekedé-
si és szállítási feltételeket és fejlett 
infrastruktúrát kínál az Ön cége szá-
mára is!

Az Abonyi Üzleti Park 7 pontja:
1.  Rendkívül kedvező adásvételi és 

bérleti konstrukció, versenyképes 

árak

2.   Dinamikusan fejlődő, lendületes 

település

3.   40 percre a Fővárostól

4.   Kedvező közlekedési és szállítási 

feltételek

5.   Támogató adminisztratív kör-

nyezet, rugalmas, együttműködő 

városvezetés és menedzsment

6.   Megfelelő képzettségű és létszá-

mú helyi munkaerő

7.   Végül, de nem utolsó sorban 

magas támogatási intenzitású 

pályázati lehetőségek, pályázat-

ban való aktív segítségnyújtással

Nyilvános közzétételű licitfelhívás 
az Üzleti Parkban található ingatlanokra

Abony Város Önkormányzat (szék-
hely: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 
1.)  Képviselő-testülete az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2017. (VII. 03.) ön-
kormányzati rendelet 4. sz. mellékleté-
ben meghatározott Vagyongazdálkodási 
Liciteljárási Szabályzat alapján egyfor-

dulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az 
Abony külterület ÜZLETI PARK-ban található ingatlanokat.

A licitfelhívások megtekinthetők a www.abony.hu oldalon!

 Kedves Abonyiak!
Magyarország Kormánya 2020. no-
vember 4. napjától Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki, melyet az Országgyű-
lés 90 napra meghosszabbított. A 
Kormány ezzel egyidejűleg az eddig 
meghozott intézkedések fenntartá-
sa mellett újabb védelmi intézkedé-
sek bevezetését rendelte el.

Kijárási tilalom és a közterületi 

magatartási szabályok

Este 8 óra és reggel 5 óra között 

mindenki köteles a lakóhelyén, a 

tartózkodási helyén vagy a szál-

láshelyén tartózkodni.  

Ez alól kivételt képez:

a) egészségkárosodással, életve-
széllyel vagy súlyos kárral fenyegető 
helyzet esetén, valamint életvédel-
mi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére törté-
nő közlekedés céljából, valamint a 
munkavégzés helyéről a lakóhelyre, 
a tartózkodási helyre, illetve a szál-
láshelyre történő közlekedés céljá-
ból és
d) a sportról szóló törvény szerint 
versenyszerűen sportoló számára 
tartott
d/a) edzésen vagy sportrendezvé-
nyen való részvétel céljából,
d/b) edzés vagy sportrendezvény 
helyszínére közlekedés céljából,
d/c) edzés vagy sportrendezvény 

helyszínéről a lakóhelyre, a tartóz-
kodási helyre, illetve a szálláshelyre 
történő közlekedés céljából
e) kutyasétáltatás céljából (melynek 
során a lakóhely, a tartózkodási hely 
vagy a szálláshely 500 méteres kör-
zete nem hagyható el) 
– a lakóhely, a tartózkodási hely 
vagy a szálláshely elhagyása, illetve 
a közterületen történő tartózkodás.

A b)-d) pontok szerinti eseteket ok-
irattal szükséges igazolni. A b)-c) 
pontok szerinti igazolás minta a Kor-
mány honlapjáról letölthető (htt-
ps://kormany.hu/hirek/kijarasi-tila-
lomrol-szolo-igazolas).  

Tilos a közterületen, illetve a 

nyilvános helyeken a csoporto-

sulás, illetve a gyülekezés.

Tilos az amatőr csapatsportok

– különösen a labdarúgás, a jégko-
rong, a kézilabda, a kosárlabda, a röp-
labda – közterületen, nyilvános 

helyen, valamint a sportpályá-

kon történő gyakorlása, az egyé-

ni szabadidős sporttevékenység 

viszont megengedett.

Köszönjük, hogy betartják a szabá-
lyokat!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk 
egymásra!

Pető Zsolt dr. Gáspár Anita

polgármester jegyző

Keressen bennünket, lépjen kapcsolatba velünk akár MOST!
Kérje részletes tájékoztatónkat, beszéljünk személyesen is! 

Legyen velünk sikeres!
Elérhetőség: Csanádi Csaba szerződéses ügyintézés

Tel.: 0630/436-3633
E-mail: csanadi.csaba@abony.hu

Legyen Ön is a partnerünk!


