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Történelmi pill anat: Birkózócsarnok alapkőletétel

A Nemzet Sportolójának nevét viseli 
majd Abony új sp ortlétesítménye

(Folytatás a 
2. oldalon) 



(Folytatás az 1. oldalról)

Az abonyiak régi vágya válhat való-
ra, hiszen a város egyik sikersportá-
ga, a birkózás végre méltó körülmé-

tal kapcsolatos tevékenységét. Nem 
csupán az Abonyi Birkózó Club 

új csarnok megépítése, hanem a 
városvezetés is régóta elkötelezett 

haladása és a tényleges költségek 
megismerése érdekében idén ta-
vasszal már elindította a feltételes 
közbeszerzési eljárást, melynek le-

ta a már korábban megítélt támo-
gatások és az önkormányzat saját 

pénzügyi forrás keretét. A helyzet 
megoldása és a megvalósítás érde-
kében a városvezetés és Földi Lász-

levélben fordult a Kormányhoz, 
melyben kérte a hiányzó pénzügyi 
fedezet biztosítását. A közös mun-
kának és az államtitkári döntésnek 

került a birkózócsarnok megvaló-
sítása, aláírásra kerülhetett a kivi-

hogy a beruházást hosszú szak-

birkózóterem megépítéséért, mely 
nagyon fontos beruházás a város 
sportéletében. Arra kérem a kivi-

segítve dolgozzanak a kivitelezés 

Fantasztikus érzés abonyinak lenni!Fantasztikus érzés abonyinak lenni!
Viki és Marokkó az ország ötödik legjobb vágtázójaViki és Marokkó az ország ötödik legjobb vágtázója

Ahogyan arról közösségi oldalun-

kon képekkel, videófelvételekkel 

Marokkó nyergében képviselte 

rint, amennyiben a tervezett ütemet 

hetik a sportolók az épületet. 

tanítványa csodálatosan szép ered-

és a középfutamot is megnyerte, 

szerepelt. A mindig mosolygós, 

magát az abonyiak szívébe. Nem-
csak a helyszínen, hanem otthon is 

és Marokkó szereplését, sok hely-
színi tudósítással jelentkezett az 

ját viszi az ünnepi díszbe öltözött 

összesen hatvan lovas jutott be a bu-

dapesti rendezvényre, itt lettünk mi 
ötödikek. Az országos híradásokban 
is számtalanszor szerepeltünk, és 
ezen kívül Abony huszárhagyomá-
nyairól is többször beszéltek a ren-

lovas társadalom számára, gyönyö-

melyre rendkívül büszkék vagyunk 
mi abonyiak! Köszönjük neki, lo-

nek ezt a feledhetetlen élményt, és 
persze minden kedves abonyinak 
és nem abonyinak is, akik velünk 

viseltette magát egy dupla stand-

megint megtelt élettel, és a sok ezer 

gi oldala



Fókuszban a grund felújítása

 János 

Valóban felújításra szorul a 
grund. Viszont át kell tekintenünk 
azt is, hogy a grund használatával 
kapcsolatban hogy tudunk olyan 
állapotot teremteni, amely a kör-

ja. Azt is vizsgálnunk kell, hogy a 

talataik vannak a grund használa-
tával kapcsolatban. A másik oldal-
ról azt is fel kell mérnünk, hogy 
milyen játékokat kell ott megújí-
tanunk, illetve milyen sportolá-

számára. Nagyon fontos még egy 
harmadik szempont is. Milyen biz-
tonsági intézkedéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy az a kör-
nyezet ne rongálódjon meg, és a 

grundot mindenki annak megfele-

Tehát több irányból szükséges ezt 
vizsgálni.

három újabb utca felújítása



Fontos kérdésekben döntött

2021. szeptember 30-án ülésezett 

tület. 

rozat.  Személyesen 
is bemutatkozott 

tésze azoknak a 

jelentettek be abonyiak vételi szán-

településsel.

Korbély Csabáné 

Abony testvérvárosa NagyabonyAbony testvérvárosa Nagyabony

Nagyabony polgármester asszo-
nya Gányovics Julianna koszorúz 
Abonyban a Kossuth ünnepségen

Abony Város polgármestere 
Nagyabonyban a Bihari János 
Zene napokon

Az ABO-

munkatár-

tási mun-
k á l a t o k a t 

lés utcában. 

ter Gáspár 

r a m o k o n 

vények si-
kerét. A 

a lelkes 
c s a p a t o k 

tervek szerint hamarosan ismét lesz 



Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester asszony a szeptember 

„Hozzám is nagyon sokszor elju-
tott már problémaként a Mikes 

is tapasztaltam – járok oda fut-

napelemes lámpákra cserélni 
a jelenlegi lámpatesteket?
Illetve még azzal plusz-
ban akár fel lehetne sze-

Szeretném, ha kérnénk 
árajánlatot rá, hogy 
mennyibe kerülne a napelemes rend-

A másik kérésem a beláthatóságat 

egyet értek azzal, hogy ezeket pont 

is vágattam ki már bokrot a Radák 

egy olyan szerepe, hogy például a ba-
bakocsit toló anyukát és a gyermeket 

Van, hogy ott fél óráig is járatják az 

tették ezeket korábban, például a régi 

teg panasz van azzal kapcsolatban, 

Szintén a Városfejlesztési 
Bizottságot kérném fel, hogy nézzék 
meg, hogy forgalomlassító táblát le-

mondják, hogy gyerekek vannak ve-

sem megoldás, mert nem a táb-
lától függ, hogy milyen a ve-

valamilyen visszatartó ereje a 

A „szokásos „ kéréseim 

 Sokszor elné-

a boltból, jobb esetben az én irodám 

lóanyagot, rosszabb esetben a bolt 

tani dolgozókat szeretném terhelni 

alpolgármester

„A bokrokkal kapcsolatban támoga-
tom alpolgármester asszony kezde-

sében, színeiben is egyrészt funkci-
onálisan segíti ezeket a feladatokat, 
másrészt szép színes foltja lehet majd 

Ismerjük a 

a véradóállomás vérkész-

Lassan, de sze-
rencsére kezdenek 

korosztály képvi-

nak a felbecsülhetetlen adomá-
nyukért, amely a gyógyító és 

Varga Sándorné

újra és újra próbáljuk mindenfé-

ménnyel róla, mert újra 

probléma van, melyet 

tározott megoldással 

lamilyen felületzárási megoldással 

ki arra elmegy, akkor láthatja, hogy a 

tók felverik a port és balesetveszélyt 

szokott nekünk se-

véleményét is ki-

Azt gondolom, 

hívni, hogy ha csak lehet,  segítsék a 

mondta el válaszában a polgármester
Abony Sajtó



Áramellátás és sövények:

„A futók jelezték, hogy hiányos a 
világítás a területen. Akik sötéte-
déskor vagy utána futnak a Mikes 
tó körül, nem látnak jól. Kérem szé-
pen, hogy a Polgármesteri Hivatal 
intézkedjen arról, hogy felülvizsgál-
ják a lámpatesteket.  
Arról is érkezett bejelentés, hogy 

rok, sövények olyan magasságban 

lanok. Ilyen például a Kossuth és 
az Újszászi út környéke. Nekem is 

dezvényekhez vizsgáljuk felül az 

szükségünk.”

Isten éltesse Julika nénit
95. születésnapja alkalmából!

Megnyitott a Kultúra Házában
a Sarokház Kávézó és Cukrászda 

Szulák Andrea kedvenc dolgai



Felhívás díjak adományozására

„Abony Közneveléséért” kitünte-
tés

tüntetés
„Abony Város Egészségügyéért” 
kitüntetés

„Az Év Vállalkozója” kitüntetés
„Abony Közbiztonságáért” ki-
tüntetés
„Abony Sportjáért” kitüntetés

„Abony Város Sportolója” kitün-
tetés
„Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetés
A kitüntetésre való felterjesztés 

ben egységesen, valamennyi ki-

A javaslatok kizárólag Abony vá-

Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-

nyújthatóak be!

sok



Október 2-án az abonyi nyugdíjas MÁV szakszervezet nagyszerű rendezvényt szerve-
zett, ahol ismét találkozhattak egymással a tagok. A rendezvényen Dr. Egedy Zsolt 
alpolgármester köszöntötte a szervezet tagjait. Október 6-án a Kultúra Háza szín-

dalán



A Dal a miénk hamarosan a Hazahúzó magazinban!

S. András Sulyok:

K. Margit:

Terék József
Pest Megye Kulturális szak re fe-
ren se:

F. Mária: 

T. Magdolna:

A dal valóban a miénk lett!

ó

T. Lászlóné:



Andante kamarakórus fellépése
a református templomban Csányi és Stenci a Kultú-

ra Háza színpadán
Október 10-én a Kultúra 
Házában 18 órától Csá-
nyi Erika és Steinkohl Eri-
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ELHUNYTAK

Szerkesztőségünk és
Olvasóink nevében is

mély fájdalommal osztozunk 
a családok gyászában!

Bálint Ferenc József 67 év, Berta Gyula 
82 év, Berta István 60 év, Szabó Sándor 
József 62 év, Balogh Mihályné 73 év, 
Varga Istvánné 93 év, Domonics Pálné 
67 év,  Antal Józsefné 77 év,  Fekete 
Károlyné 90 év, Földi István 83 év, Csur-
gai József, Földi Gyula 91 év, Palásti Jó-
zsefné 83 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
09.25. Szabados Mónika és Mucsi István
10.04. Druzsin Lúcia és Bánhidi Bertalan
10.07. Csáki Bianka Barbara és De la Casse Mihály
10.09. Nagyhajú Karolina és Gáspár József
10.14. Strázsi Szilvia és Csibrány Attila Zsolt
10.15. Boros Tünde és Récsi Norbert
10.16. Király Szilvia és Nagy Tamás

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti és 
ünnepnapokon 16.00-ig tart. 

10.25.-10.31. BENU Patika

11.01.-11.07. Rozsnyai Patika

11.08.-11.14. Csontos Patika

11.15.-11.21. BENU Patika

11.22.-11.28. Rozsnyai Patika

11.29.12.05. Csontos Patika

Tisztelt Olvasók, 
Kedves Testvérek!

CSAK A TESTE
 Adj, Urunk, örök nyugodalmat 
nekik, / és az örök világosság fé-
nyeskedjék nekik; / szentjeid kö-
rében, Urunk, mindörökre, mert 
jóságos vagy.



Lovasok a Városházán

Ismét egy csodálatos osztálytalálkozó

Az Abonyi Lovas Klub Egyesü-

ben

Abony is részt vett a Módszervásáron

Köszönet! 



Partneregyesületi megállapodás
az MTK Budapest csapatával
Molnár Károly 
az Abonyi KID 
FC labdarúgó 
csa pa tá nak elnö-
ke lapunkat az 
alábbiak ról tá-
jékoztatta: „Ha-

kaptak az Abonyi 
KID FC utánpótlás 

emberei, hiszen 

MTK Budapest be-

 Nándor Stadionban.
Az Abonyi KID FC vezetése köszö-

ezzel a megállapodással az itt folyó 
utánpótlásképzés még magasabb 

 válik 
az út az MTK Budapest kötelékébe 
kerüléséhez.” – mondta Molnár Ká-
roly

Újabb ingatlanokat 
adtak el az Üzleti Parkban

pokban.
 Amint arról korábban már be-
számoltunk, az Abonyi Üzleti Park 

6.000 m2

2-t. A szer-

beruházások is.

Sportcsarnok hírek

berendezni 

llyel pályáznak  Továbbra is várunk mindenkit 

Negyedik helyen végzett csoportjában 

ban folytatják szereplésüket az abonyi 

jét kérdeztük.
– Hogyan értékelitek az eddigi szerep-
lést?
– 

benne volt. Kicsit ellentmondásos amit 

talitásunk rendben volt, labdabirtoklás-

okozni.

– 

kodtam mostanában. Korábban talán 

Negyedik lett az U19-es csapatunk

sikerek. Itt Abonyban ezt mind-mind 

ott másnap

 áll. 



Jótékonyan forgatták a fakanalat
Ahogyan arról a közelmúltban beszá-
moltunk, a Ceglédi Huszárkonyhán 

Október 12-én a szervezet kurató-

mi igazán nem is vagyunk ahhoz hoz-
zászokva, hogy ily módon segítenek 
nekünk! Végtelenül boldogok va-

sán munkálkodunk, köszönjük, hogy 
gondoltak ránk, és az itt tanuló gye-

kuratóriumi tagjai, Falusi Mónika és 

zésen, különösen, hogy tudtuk, hogy 

hogy a Montágh iskolába járó gye-
rekeknek segítsünk

Nagyon jó érzés, hogy segíthet-
tünk, adhattunk! Máskor is nagyon 
szívesen megtesszük!” – mondták 

szeretnének köszönetet mondani a 

MesebérletMesebérlet

 LV

Országos Könyvtári Napok

könyvtár vendége volt Vadadi Ad-

kötete a Pozsonyi Pagony kiadónál 

óta számos óvodásoknak és kisisko-

abonyi gyermekek is nagy örömmel 

sokkal komolyabb témával 

titkárát mutatta be, és tette egészen 

került terítékre, hanem 

élet nagy alakjai is, a 
rendszerváltás, illetve 
egyéb hátborzongató 

tárolt atomrakéták 

János arról is mesélt, 

videóval még közelebb hozza az 

rült megszervezésre egy könyvtári 

a könyvek közt elrejtett kódolt 
szövegeket kellett megkeresni, 

vajon hol és mikor kerül megtartásra 



Köszönjük Editke, köszönjük Ilike! Szívvel és lélekkel

Felállványozzák a társas 
házat, felújítják a tetejét

Megjelentek a BURSA HUNGARICA 
fels oktatási ösztöndíj pályázatok!



Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

 
Támogató Szolgálat 

2740 Abony, Köztársaság u. 4. 
Tel.: 53/360-238     70/386-7048 

 

 Támogató Szolgálat.   
 
Kinek tudunk segítséget nyújtani? 

 

  
  

 
Mivel tudunk segítséget nyújtani? 

  
  
  

 
Személyi segítés: 
 

 
 

Szolgáltatásai: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Szállító szolgálat: 
 

 
 

 
Egyéb szolgáltatások: 

  
  
  
  
  

 
A személyi segítés és a szállító 

 

Szüreti mulatság 
a Szivárvány oviban

A Szivárvány Óvodában szüreti 
mulatságot rendeztek, melyen a kis-
gyermekek vidáman vették birtokba 

dáltak ki az intézmény munkatársai, 
sok-sok vidám játékkal telhetett en-

akkor még a magaságyásokba ülte-
tett növények is hozták a termései-

Friderika, a Somogyi Imre általá-
nos Iskola igazgatóhelyettese aján-

ségi oldalán!


