
Xylem Abonyban

1. oldal

4. oldal

6. oldal

„Lengyel, magyar - két jó barát”„Lengyel, magyar - két jó barát”

Az,
hogy ez mennyire igaz, napja-
inkban is beigazolódik, hiszen az
augusztus 20-i hétvégén személye-

Abonyban fogadtuk ugyanis a 

döttségét.

Sajnos, mint minden jónak, így a 
látogatásnak is eljött a vége, és szó

kedves barátainktól. A lengyel pol-
gármester úr nagyon kedves sza-
vakkal köszönte meg a számukra 
kivételes vendéglátást, és nagyon 
nagy szeretettel  hívott meg ben-



Csodálatos és színes augusztus 20-i 
programokat tudhat maga mögött 

pét: az Abonyi Fúvószenekari Egye-

zenét Benedek Gyula vezénylésével, 
illetve fellépett a mazsorett csoport 
is. Sík Sándor: Szent István himnusz 

 Dóra 

mondott beszédet. 

Át

dácsik Isrván és Bujdosó Tamás nyer-

tek a 8. oldalon.) 

Az új kenyereket Molnár Péter plé-
bános úr szentelte meg. Nem csak az 

amelyet a Sarokház Cukrászda aján-
lott fel a városnak.

 Pál

ország. Több, mint egy állam. 
Országa, állama sok közösségnek 
lehet. Azt akár hódítással vagy 
vásárlással is lehet szerezni. 
A haza azonban: otthon. Vö rös-
marty Mihály Szózatának örök

 intésével kifejezve: a hely, 
ahol élned, halnod kell.
Természetesen sok példa van arra, 
hogy emberek önként vagy kényszer 
hatása alatt, de mindenképpen egy 
jobb élet reményében elvándorol-

rendelte  a sors, és megpróbál-
nak új hazát találni, teremteni. 
Tiszteletre méltó, bátor, sok esetben 
indokolt és  vállalkozás – de 
teljes siker sohasem koronázhat-
ja. Aki ugyanis elhagyja a földet, 

gyökértelen marad. 
„Hosszu hervadás emészti azt a fát/
Melyet nagy korában tesznek más 
földbe át.” – írta Tompa Mihály 

hozzáteszi: „Szívet cseréljen az, aki 
hazát cserél”.
A haza ugyanis nem a városok, a 
községek, a falvak, a tanyák, az 
utak, a gyárak, a folyók, a tavak, 
a szántók, a hegyek és a völgyek 
összessége. 

Nem is csak a család, a határ, a 
megélhetés, a munka, az étel, a 
nyelv, a ruházat vagy a szokás. 
A haza végképp nem csak a Pi-
ros Arany, a parizer, a lecsó, a 

olimpiai aranyérem. A haza egy 
viselkedés. 
A haza az, ahogyan egymás-
sal bánunk, ahogyan egymáshoz 
viszonyulunk. A haza olyan em-

áll, akiket több köt össze, 
mint amennyi szétválaszt. 
A haza az a hely, ami megtart, 

jén él, ha azt minden nap megveti és
kigúnyolja.”

Szent István-napi ünnepségSzent István-napi ünnepség



A tervek szerint hamarosan megkezdi a termelést Abonyban a XYLEM

A fejlesztés eredményeként kö-
zel 20-féle termék gyártása indul 
meg, 80 munkavállalót vesznek 
fel. Többek között az autóipar, 
az élelmiszeripar, illetve a hajó-
zás számára készítenek majd kü-

egyéb berendezéseket a Xylem 

üzemében. A társaság egy meglé-

Water Systems Hungary Kft. 

ban ipari és hajózási termékeket, 
– ehhez szükséges szaniterekhez 

ban, mint Cegléden, mert részben 

szerelt egységeket. A véglegesítés 

-en 



Varázslat a Főtéren: Nikola Tesla nagymusical élőben

Július 25-én este benépesült Abony 

tikus

Mi

 önkormányzati kép-

akik nappalokat és éjszakákat töltöt-

é

történéseknek és 

pon már 

kén a pol-

k ö z ö s s é -



Újra dübörgött a Tó Party
A pandémia miatt egy év kiha-

helyen a Dreher csapat végzett. 
Bográcsos ételek kategóriában 

pat, második helyezést ért el az 

mogós lányok csapata. 
Egyéb, Kinizsi korabeli ételek 

a Két zsivány, második helyezést 

vitte haza.

tak nemzeti értékeink



Három út épült meg pályázatos támogatással

Csányi Sándor: „Büszke vagyok, hogy részese 
lehettem a Tarka Tér rendezvénynek!”

Elkészítése:

Felavatták Drávay József nyugalmazott 
igazgató emléktábláját



Új ÉRTÉKŐR anyag a
2ToronyMédia kínálatában

Ezúttal a közel 300 
éves Abony Refor má-

mellett. Ter mé sze te sen 

Szeptemberben is nyitva leszünk! 

Büszkék vagyunk 
Pintér Jánosra! 
Szeretettel ajánljuk 
az alábbi cikket

Gondos kezek aratták az 
abonyi homoktövist, új 
technológiát alkalmazt ak

ember. 

bemutatták az aratá-

sz-
lenek a ter-

öröm volt 

rokat.



Abonyiak Abonyért kitüntető díjak 2021

DEÁKNÉ OROSZ ZSUZSAN NA
ál ta lános és kö zép is ko lai tanulmá nyait 

1992. szeptember 1-jén vezetésével 
megkezdhette tevékenységét Abony-

óta az Etikai Kollégium, elnökségi 
tagja a Szociális Munka Etikai Kó-

repet vállalt. 1998. óta a szociális 

ményeket és vizsgaelnökként is tevé-
kenykedik.

ANTAL SÁNDOR

é

Antal Sándor életének fontos része 
a lokálpatriotizmus. Nagyon sokszor 
nyújtott segítséget Abony város arcu-
latának szépítéséhez, fejlesztéséhez. 

roskapu, a Szent István Római Ka-
tolikus Templom és a Parókia közötti 
járda építéséhez, a Mikes-tó stégjé-
nek elkészítéséhez, Abony város ne-
vével ellátott Magyar címer köztéri 

dik. Támogatta a Sportegyesületek 

dai rendezvények megvalósítását. 
Kezdeményezésére és jelen-

készült el Györe Pál Falu-

adományozott a 

Budapesten  a 

2000-ben átvette a helyi lovasver-
seny szervezését és megalapítot-
ta az Abonyi Lovasklub Egyesüle-
tet. Kezdetben díjugrató versenyek 
voltak. Oroszlánrésze volt abban, 

a rendezvény, mely így már 2 na-
possá vált. 2011. óta éjszakai fogat-
hajtó versenyt is szervez az egyesü-
let.

BUJDOSÓ TAMÁS

Zeneiskola építésében az akkori ve-

vállalt. Munkája mellett autodidakta 
módon ismerkedett meg a számítás-
technikával, ami a folyamatos ön-

szerzett tapasztalata és folytonos 
önképzése során olyan szintre emel-

elismeréssel szólt.

lommal került átadásra az augusztus 20-i ünnepi rendezvényen.



Augusztus 20: Délutáni programok



A közelmúltban az Abonyi Lovas Klub 
fogataival városszerte ta lál kozhattak, 

segítséget nyújtva a lengyelországi 
testvér településünk tagjait fogatos 
városnézésre vitték. Nagy sikert aratott 

Második helyen végzett az abonyi 
szekértoló csapat a Nemzeti Vág-

magát ebben a versenyformában 

és tisztes helytállással küzdöt-

– már több tapasztalattal felvértez-

gratulá-
lunk!

a program barátaink körében, akik 
elmondták, hogy még életükben nem 
kocsikáztak ennyit, és nagy élmény volt 

nem csupán a lengyel programban 

vettek részt, hanem az augusztus 20-i 
városi rendezvényen is jelen voltak.
 Köszönjük tehát az Abonyi Lovas 
Klub önzetlenségét, mellyel segí-

Köszönet az Abonyi Lovas Klubnak! Köszönet az Abonyi Lovas Klubnak! 

Hamarosan minden terület elkel 
Abony üzleti parkjában, a helyi ön-
kormányzat ezért új ipari övezetek 
kialakításán dolgozik. A létesítmény 

gyorsforgalmi út közelsége.
– Két éve adtuk át a város üzleti park-
ját, és 2020 októberében jelent meg az 

hogy értékesíteni tudjuk annak terüle-
teit. Ezzel párhuzamosan a bérbeadás 

déskötések eddig szerencsére zökke-

menedzsere.
Csanádi Csaba elmondta: az üzleti 
parkban pillanatnyilag kilenc cég ösz-
szesen tizenhárom területet bérel, né-

kesítése, illetve bérbeadása ugyancsak 
a tervek között szerepel.

– Tudni kell, hogy ezen területek 

folynak. Így elmondható, hogy lassan 
megtelik az övezet. Ennek megfele-

kodunk, az önkormányzat a városi 
gazdaság fejlesztése érdekében újabb 
területek kijelölésén dolgozik.

másrészt pedig Abony egy másik ré-

olyan helyszínt létesíteni, ami üzleti 

A cikk megjelent a www.szoljon.hu
oldalon, ahol a teljes írás olvasható 

A pandémia – mint bárki mást – közös-

lag nagyon megörültünk a meghívásnak, 
hogy újra részt vehetünk a Tarka Borjú 

hattunk, megölelhettük egymást. A ren-
dezvény létszámához hasonlóan mi is 
kevesebben voltunk, mint régebben, de 

megbeszéltük kinek mit sikerült elérnie az 

értünk el helyezést. 
De hol lennénk po-
zitív hozzáállás nél-
kül. Nagyon remél-

kevesebb negatív 
hatás ér bennünket 

fel tudunk készül-
ni a kihívásokra ! 
Nagyon szépen köszönjük a Rendezvény 

és hozzátartozók támogatását valamint a 

munkatársainak segítségét!

nevében: Vida Tünde

Részletek az Abony.hu 
közösségi oldalán

A Talián-Lavatka
jelenleg is folyamatban van, már több 
nyertes pályázatból kapott támogatást 
korábban a tulajdonos. Az NKA 
oldalán közzétették a legfrissebb 
örökségvédelmi nyerteslistát, ennek 

kaptak a régi szép, patinás épület 

mert a Györe kúria veszélyelhárítási 
munkálataira is megszavazott az 
Örökségvédelmi Kollégium 5 millió 
forintot. A nyerteslista szerint az alábbi 
célokra kapták az abonyi nyertesek a 
pályázati forrást:

L A G M E G -

5.000.000 Ft 
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ELHUNYTAK

Földi Istvánné 80 év, Skultéti Lászlóné 79 
év, Lugosi Márta 61 év, Acsai Lászlóné 80 
év, Krasznai Miklós 74 év, Dobozi László 
72 év, Farkas Zsuzsanna 77 év, Gócsa Béla 
69 év, Jenei László János 66 év, Klingovics 
Lászlóné 74 év, Jancsovics Tivadar 66 év, 
Sághi László 81 év, Bató András 45 év, Ret-
kes Gábor 45 év, Lipák Józsefné, Szalinka 
Péter, Filipszky János Zoltán 72 év, Fazekas 

Lászlóné 64 év, Mácsai Zoltán 58 év, So-
modi Gyula 72 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

07.17. Kiss Lilla Erika és Mádi Béla, Hornyik Henrietta és Dora Csaba, Bakos Dorina és Nagy 
Gyula, Zsákai Dóra és Rék Ádám; 07.20. Mészáros Adrienn és Bán Zoltán; 07.21. Mitkovics 
Zsuzsanna Kata és Urbán János, Hornyák Beáta és Falusi Zoltán; 07.22. Balasi Beáta és Kapás 
Béla; 07.23.
07.24. 07.29. Szilágyi Renáta és Krizsa László; 07.30. 
Juhász Éva és Pinviczki Gábor, Terék Kinga és Farkas Gábor; 07.31. Zsoldos Réka és Bakos 

08.07.

Ádám Klaudia és Urbauer Zsolt; 
Fanni és Bugyi Csaba, Farkas Kitti és Tóvizi Zoltán, Krupincza Nikolett és Kaló Imre; 08.21.
Németh Anikó és Holló Tibor, Retkes Nóra és Pócsi Sándor András, Major Diána Mária és 

és Klinkó Zsolt, Mezei Szabina és Király Roland; Gyuricza Beatrix és Szabó György, 

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI VÁLTOZÁS 
ABONYBAN 

2021. március 1-től Abonyban
a gyógyszertári ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig, HÉTVÉGÉN
és munkaszüneti és ünnepnapokon 

16.00-ig tart. 
Kérünk mindenkit, hogy nézze át otthon 

a házipatikáját, rendszeresen szedett 
gyógyszereit, gyermeke tápszereit,

ne hagyja kifogyni ezeket, 
időben gondoskodjon róluk!

08.30.-09.05. Rozsnyai Patika
09.06-09.12. Csontos Patika
09.13-09-19. BENU Patika
09.20-09.26. Rozsnyai Patika
09.27.-10.03. Csontos Patika

Augusztus 21-én rendezték meg 

rek világbajnokságát, melynek abo-

személyében. A remek sportembert 
ez alkalomból hivatalában fogadta 

kert kívánt a versenyhez, támoga-

embert. 

duló közül a 14. helyen végzett, nem 
volt elégedett a teljesítményével, de 
lapunknak elmondta, hogy mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a kö-

Ist en éltess e Ilonka nénit 95. születésnapja alkalmából!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kinizsi ösztöndíj
Abonyi Kinizsi Önkormányzati ösztöndíjról szóló 6/2021. (VI.03.) önkor-
mányzati rendelete alapján a Kinizsi Pál Gimnáziumban tanulmányokat foly-
tató középiskolások számára a 2021/2022. I. félévre vonatkozóan.
A pályázat célja: Kinizsi Pál Gimnáziumban tanuló (a továbbiakban: Gimná-

pali tagozatos középiskolás tanulók tanulmányainak támogatása, a Gimná-
zium hírének öregbítése, a tanulók ösztönzése és megtartása.

A pályázat benyújtásának határideje: 
tárgyév szeptember 15. és február 15.

A pályázatok benyújtásának módját és helyét: 
A pályázat személyesen és postai úton nyújtható be 

Abony Város Önkormányzatának (2740 Abony, Kossuth tér 1.) címezve.
Részletek: www.abony.hu pályázatok menüpontban 

Köszönjük a tortát!
Augusztus 20-án a Sarokház Cukrászda felajánlását, Csizmásné Barna Ju-

Judit elmondta, hogy ezen a napon mutatják be az ország tortáját, így úgy 

kapható a Sarokház Cukrászdában. Köszönjük a felajánlást!

s z e r e t e t t e l 
k ö s z ö n t -
jük Herédi 
Pálné Ilon-
ka nénit, 
aki augusz-
tus 26-án 
ünnepelte 95. 
születésnapját. 
Kívánunk Neki továb-
bi boldog, szeretetben eltöl-
tött éveket Családja körében, 

Abony Város lakossága nevében! Ilon-

szöntötte otthonában.  



Ülésezett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Abonyban
Augusztus 18-
án tartotta ülé-
sét Abonyban 
a Roma Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat, me-
lyen részt vett 

gármester is. A 
szervezet tag-

 Jánosné, elnökhelyettes és 

Abony Város Önkormányzatának és 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

csolatban. 

Az ülésen döntés született a Roma 

án rendezik meg a Vasút úti volt is-

Város Roma Nemzetiségi Önkor-

kiadások fedezetét, 500.000 forintot 

költségvetési határozat K3 Rovat 

gyermekeket. 

nemzetiségi önkormányzat által 
kiválasztott átalános iskolás tanu-

sülhetnek jutalmazásban. A nemze-

talmazásban, melynek összege leg-

lehet.

A Roma Nemzetiségi Önkormány-

zat/roma-nemzetisegi-onkormany-
zat

Fantasztikusan sikerült a kutyakiállítás
gos versenynek adhatott otthont 

gária Boxer Klub rendezvényén 

A szebbnél szebb boxer kutyu-
sok közül nehéz volt kiválaszta-
ni a nyerteseket. Szebeni Csaba 

«Polgármester úr 

Sok boldogságot, jó egészséget 
Julika óvó néni!

sön, az Arany János 

 évet 
töltött el. 

1988. márciusában kezdett je-
lenlegi munkahelyén, az Abonyi 

rekedett szakmai megújulásra, is-

ámára, 
hogy elnyerje a gyerekek, szü-

mek nevelkedett kezei között. A 

kiismeretesen, el-
hivatottsággal vé-
gezte. Több éven 
keresztül az intéz-
mény gyermekvé-

Kötelességének tekintette 

mogatását.

tizáláson. Nélküle nem jöhetett 

királynak és  királylánynak.  Az 

sokat derültünk egyedi, utánozha-

hosszú, boldog, egészségben el-
á

a közelmúltban

Kft. munkatársai sem tétlenkedtek, 

Közterület-felügyelet munkatársai 

eljárás is indult. Abony Város Ön-

tal munkatársai továbbra is mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 

gyek kialakulását. 

NÉPSZERŰ A PARKERDŐ
A városvezetés a tavalyi 

lakosság számára tör-

ramok megrendezését. 

vetelek és a fesztiválok mellett 
sok-sok látoga-

is a nagy múltú abo-



Hétvégi Vendégünk volt Acsai Roland
Radnóti-díjas, Zelk Zoltán-díjas, Bárka-díjas és 

Legszebb konyhakertek



Megnyíltak a Hotel Menthol ajtajai

Az Abonyi Muzsikáló Gyerme-
kekért Alapítvány Bihari Ifjúsági 
Stúdiója újabb fantasztikus színda-
rabbal ajándékozta meg az abonyi 
közönséget. A társulat augusztus 
19-én a legendás Hotel Menthol 

mutatkozott, hogy a 19 órás bemu-
tató mellé be kellett iktatni egy 15 
órásat is, miután pillanatok alatt el-
kapkodták a jegyeket.
A siker megérdemelt volt, hiszen 

térben dolgozó technikai személy-

delegáció is nevetett a poénokon – 
ugyanis a nagyfokú színészi játék 
áthidalta a nyelvi szakadékot.
A Fajka Zsanett rendezési debütálá-
sával és Abony Város Önkormány-
zata támogatásával megvalósult 
produkció számtalan egyedi ötle-
tével, színes karaktereivel minden 

Jandácsik Pál

Budapesti vendégeket fogadtunk

tam, amikor Ila kis csapata bejelentke-
zett hozzánk egy városnézésre, hiszen 
tanult szakmám az idegenforgalom is. 

nekem nagy öröm, hanem azért, mert 
megmutathattam nekik az én kis vá-
roskámat, és megannyi érdekességét, 
kincseit. Természetesen ez a prog-
ram nem jöhetett volna létre polgár-
mester úr segítsége nélkül, de azt 
kell mondanom, hogy ez ismét egy 
igazi csapatmunka volt. Így hát, ez-
úton szeretném megköszönni a prog-
ram szervezésében végzett munkát, 
és a segítséget Po-
lyákné Györe Évá-

Magdolnának, a 
sekrestyén dolgozó 
Margitkának, Gyö-
re Tibornak, Jandá-
csik Pálnak. Ezúton 
is ölelem a csoport 
minden egyes 
tagját, és kívánok 
még nekik sok-sok 

túrázást!”

a Polgármesteri Hivatalban fogad-

egy csoportját, akik nagy- nagy 
örömömre és meglepetésemre még a 

vel is kedveskedtek nekem. Tartalmas 

kiállítása, valamint a város köztéri 

színes palettán. A Korona Pékség pe-
recét is megkóstolták, megtekintették 
a strandot, és a Donkó Kerámia cso-

örömömre szolgál, hogy jól érezték 
magukat nálunk, és természetesen 

Képek az  Abony.hu 
közösségi oldalán

A Színvarázs Foltvarró Szakkör munkái 
ismét elkápráztattak mindenkit!
A Színvarázs Foltvar-
ró Szakkör már 
évek óta megörven-
dezteti Abony vá-
ros lakosságát szín-
vonalas kiállításaival. 
Legújabb munkáikat 
a Kultúra Háza alsó 
szakköri termében le-
hetett megtekinteni 
– hiszen az alkotók a 
pandémia alatt sem maradtak tét-
lenek. Maszkvarrással segítették 
a várost, illetve több versenyen is 
szerepeltek.
Az év elején hatvanöt év felet tiek-
nek meghirdetett Korona 20/21 

két tagja is nevezett, illetve elis-
merésben részesült. Péteriné Be-
víz Katalin foltvarrással készített 
csodás alkotásokat, akit oklevél-

járó díjat a tárgyi alkotások kategóriá-

ban az aprólékosan kidolgozott, sza-
laghímzéssel készült maszkjával hozta 

Istvánné Évának, Újszászi Lászlóné 
Zsuzsának, Kókai Lászlóné Irénnek, 

Bevíz Katalinnak, Polgár Zoltánné Icu-
nak, Czagány Istvánné Évának, Tóthné 
Brindzik Ritának, Habony Ferencné 
Erikának, Korbély Csabáné Ilikének a 
színvonalas kiállítást, és reméljük, hogy 
további munkákkal aranyozzák majd be 
termeinket.

Jandácsik Pál



Így készül Abony város kenyere
Videó-ajánló: 
A hagyomá-
nyos Szent Ist-
ván-napi kenyér 
az idei évben 
különleges ösz-
szefogással va-
lósul meg Dr. 
Egedy Zsolt al-
po lgármes te r 
kezdeményezé-
sére. Augusztus 
20-án a városi 

támogatásával került az asztalokra. 
Ezúton köszönjük a nagyvonalú fel-
ajánlásokat!

Idén is volt Strand mozi
A tavalyihoz hasonlóan július vé-

egybekötött mozizást szervezett az 

ve. A látogatószám túlszárnyalta a 

váltottak jegyet. Idén ugyancsak 

ban frissen debütált Godzilla Kong 

zás és fotópont tette még különlege-

estén valósulhatott meg. Valameny-

Képek: Járdány Vanda 

Jandácsik Pál

Tornaünnepélyekre emlékezünk

akinek a gyermeke ne lett volna ak-

tek kicsik és nagyok.

megrendezésre. Ennek apropóján 

ünnepélyekre:
A Somogyi Imre Általános Isko-
la hagyományos rendezvénye 1982 

Tornaünnepély. Ünnepségeink cél-

ai eszmét és az olimpián elért spor-

minden tanulója részt tudjon venni 

Sándorné ajánlotta fel. 

A videó „Abony kenyerének” el-

hagyományos 
rendezvény
hozzátartozók nagy örömmel és 

ahol

a részvétel a fontos!”

2020-ban sajnos a Pandémia miatt 

iskola Tornaünnepélyének megren-
dezését sem. Az online testnevelési 

nárok sokat beszélgettek az Olimpia 

nemzetközi vonatkozásban is.

tornaünnepélyeire. A 
megnyitó a diákok és pedagógusok 

Abonyi Fúvószenekari Egyesület 

felcsendülése után az iskola igazga-
tója köszöntötte a tanulókat és ven-
dégeket. A város polgármesterének 

számok. Sok lenne felsorolni az alsó 

ugró bemutató stb.

a tanulók sportversenyeken elért 
eredményeit.
Ezután következett az iskola több 
száz tanulójának részvételével a zá-

 melynek mondanivalója 

sport fontosságáról szólt.

Ilyen és hasonló rendezvényekre 
napjainkban még inkább szükség 

genciájának fejlesztésére.

visszatérhetünk megszokott iskolai 
újra meg-

rendezhetjük tornaünnepélyün-
ket!
Somogyi Imre Általános Iskola dol-
gozói nevében



Csillagos ötöst kapott az Abonyi Tarka Téri Piac

Augusztus 19-én este rendezték 
meg Abonyban a Tarka Téri Pia-
cot, a Városháza hátsó parkjában. 
Csodásan feldíszített közterülettel 
várták a vendégeket, akikben nem 
is volt hiány ezen az estén. Mind az 
árusok, mind pedig a piacra kiláto-
gatók körében nagy sikert aratott a 
program.
Járdány Vanda önkormányzati képvi-

„Úgy gondolom, hogy sokszor nem 

szétszedik egymást sokan a közösségi 

dik a közösségi találkozó helyekben, 

gyerekeknek és leginkább a kama-
szoknak ezt tanulni, tanítani kellene. 

sokaknak marad a közösségi oldal, 

többsége idegalapon facebookozik, 

és véleményvezér posztja alá kom-
mentel egy olyat, amivel felrobbantja 

nimum 100 emberbe rúg egyszerre. 

oldalak, nincs hol feltöltekezni, nincs 
levezetés, nem tudják kiereszteni a 

kozóval, ahol szanaszét ölelgetnénk 
egymást egy-két pohár bor után. 

Lássuk csak! Milyen hely lenne 
az, ahol találkozhatunk egymás-

ülni 
sörözni egyet, a gyerekek nyalókát 
és gólyalábasokat akarnak szem-
kápráztató fényekkel, az anyukák 
meg hazavinni egy üveg házi mézet, 

meg csak élvezni, hogy az egész 
család jól érzi magát.
Hogyan is gyúrjuk ezt az egészet ösz-
sze egy rendezvénybe? Hát úgy, hogy 

gondolom ezt az egyensúlyt sike-

az ötletgazda Járdány Vandának, 
aki követve a mediterrán országok 
nyári szokásait, egy esti rendez-
vényben álmodta meg a Tarka Teret. 
Egy olyan egyedi helyszínt talált rá, 
mely fákkal övezett, családias, ott-
honos, aminek már magában is van 
egy hangulata és atmoszférája, ahol 
nappal is jó megpihenni egy-egy jó 

szerelmesen kettesben sétálgatva. 
A fesztiváli fényekkel olyan han-
gulatot teremtett a térnek, mintha 
valóban a legnagyobb nyári feszti-
válokon töltenénk az estét. Egy ren-
dezvény viszont nem lehet az igazi, 
ha nincs zene, nincs vásári forgatag 
vagy remek étel- és italválaszték. 

niát, nem a sok helyen megszokott 

kínálták változatos portékáikat, ho-
me-made termékeket, valamint házi-

nem csak vásárolni, de sok esetben 
helyben fogyasztani vagy kóstolni is 

megcsináltuk a Tarka Teret. Csányi 
Sándorban megfogalmazódott, hogy 
legyen Abonyban éjszakai piac. Ben-
nem megfogalmazódott, hogy legyen, 

akinek azonnal megtetszett az ötlet 
és hamarjában nevet is adott a pia-
cunknak. Benne van egy kicsit Sa-
nyi bácsi Tarka borjú fesztiváljá-
nak a neve és benne van a forgatag, 

szervezni, tudtuk jól, hogy mire van 
igénye az abonyiaknak, és vigyáz-
nunk kell azt a közösséget, melyet a 
Rázzuk fel Abony programmal épí-
tettünk ezidáig. 
Eddig hárman voltunk a csapatban, 

denhez ért, és meg is tudja valósíta-

lanul dolgozott a fény dekoráción, 

tatni, sokszor kedvesével és gyereké-

Bogya Zoltán aki végig kísérte a 
szervezkedést és a Tarka tér nap-
ján pontosan úgy valósított meg 
mindent, ahogyan azt elképzeltük. 
Hatalmas köszönet illeti az Abonyi 

kül jönnek és kedvesen segítenek. 

mondanak minden abonyinak, aki 

eljött beszélgetni, vásárolni, részt 
vett a forgatagban, megosztotta a 
Facebook plakátjainkat, hogy he-
tedhét határon túlra vigyék a Tarka 
Tér hírét. 
Köszönet az árusainknak, akik az év 
legtöbb rendezvényt nyújtó hétvégé-

éjszakát dolgozni. Minden árus ingye-
nesen vehetett részt a rendezvényen, 
csak egy valamit kértem cserébe, 
érezzék jól magukat, és szeretgessék 

is, kis helyen voltunk, és senki nem 
harácsolt magának nagyobb vagy ál-
tala vélt jobb helyet, csak élvezték a 
rengeteg embert és vásárlót. Szerin-
tem megmutattuk, hogy a piacozás 
lehet hatalmas élmény, visszaadtuk 
a vásári hangulatot, gólyalábasok, 
zenészek szórakoztatták a vendége-
ket, Retkes Tamás szíve kivirágzott 
az új helyén, a lengyelek „el voltak 

meke Abonyba szeretne költözni, 

Tarka Tér? Polgármester úr zöld 

lehet jelentkezni, nincs annál jobb 
érzés, mint amikor összecsapjuk a 
tenyerünket este és közösen kiált-
juk, hogy megcsináltuk.  – mondta 
lapunknak Járdány Vanda.


