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A támogatásnak köszönhető-

en felújítjuk a Mária Terézia 

utat és az Egészségmegőrző 

Központ épületét, a Sívó kúri-

át. Pető Zsolt polgármester a 

novemberi képviselő-testületi 

ülésen fontos bejelentést tett. 

Abony Város Önkormányzata 

sikeresen pályázott a Belte-

rületi közutak fejlesztése ki-

írásra, és ennek megfelelően 

a Mária Terézia út felújítására 

149.999.998 forintos támoga-

tást ítéltek meg. Szintén sike-

res volt a Sívó kúria, az Egész-

ségmegőrző Központ teljes 

felújítására benyújtott projek-

tünk, mely 400.000.000 forin-

tos támogatásban részesült a 

helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése pá-

lyázati kiírásból. 

Az Egészségmegőrző Köz-

pont felújítása magában fog-
lalja a következőket:
A járóbeteg szakellátás mű-
ködtetéséhez szükséges esz-
közök és informatikai szol-
gáltatás működtetéséhez 
szükséges eszközök beszer-
zése. A Sívó-kúria felújítása, 
melynek tartalma: földszint 
belső felújítása, akadálymen-
tes használat, tetőtéri szint és 
pince felújítása, gépészeti kor-
szerűsítés, tetőfelújítás, kert-
építés.
A döntésekről szóló értesítést 
napokban küldte meg Abony 
Város Önkormányzatának a 
Magyar Államkincstár.
Pető Zsolt polgármester a kép-
viselő-testületi ülésen megkö-
szönte a munkáját mindazok-
nak, akik segítettek a pályázat 
megírásában és azoknak, akik 
segítették a projektek sikerét.

550 millió forintos
pályázati forrást nyertünk el

Fotó: Makó András



Szabadidős létesítményeket avattunk
Október 26-án ünnepélyes keretek 
közt avatták fel a Mikes-tó körül az 
ebben az évben megépült sportlé-
tesítményeket. Futókör, kerékpáros 
pumpa pálya, játszótér, szabadtéri 
kondipark létesült kormányzati tá-

mellérendelésével. Beszédet mon-

Révész Máriusz államtitkár.

maga elé a város, hogy igazi sza-

település ezen részét.

gármester elmondta, hogy a népsze-

a belvízvédelmi rendszer részeként 

ból alakították ki a tavat, és helyez-
ték el az utcabútorait. A sétány és a 
közvilágítási rendszer szintén ekkor 

mel használják az abonyiak. Ezért 
döntött úgy az önkormányzat, hogy 
továbbfejleszti a térséget, és olyan 
élményelemeket építenek, amelyek 
idevonzzák a helyi közösséget.
– A fejlesztés több lépésben való-
sult meg. Nyolcvan millió forint-
ból építettük meg az 1005 méteres 
futókörünket. A Kormány ugyan-
akkor 37 millió forint vissza nem 

egy keré kpáros ügyességi pálya 

kialakítására, valamint egy kül-

építésére. Az átadott fejlesztések 
teljes költsége mintegy 121 millió 
970 ezer forintot tesz ki, melynek 
önkormányzati önereje 49 millió 

Abonyban, melyek között méltán 

– Azt kívánom 
valamennyi la-
kó nak, hogy 
h a s z  n á l j á k 
egész séggel az 
újjávarázsolt 
helyszínt, és 
annak szaba-

Reménykedem, 

látogat majd 
el ide. mondta 
Földi László.
– Nagy öröm számomra, hogy 
átadhatjuk a futókört és a brin-
gaparkot, ahogyan az is örömteli, 
hogy vannak olyan városvezeté-
sek, amelyek élnek a pályázata-

ezek mind azt szolgálják, hogy az 
emberek egészségesebben éljenek 

– mondta Révész Máriusz, a Mi-
niszterelnökség aktív Magyaror-

Révész Máriusz beszédében hang-
súlyozta, az elmúlt hetekben jelent 
meg egy kutatás arról, hogy meny-
nyit mozog a magyar lakosság.

ugyanis egyáltalán nem végez test-
mozgást. Ha pedig hozzávesszük 
azokat is, akik nagyon keveset mo-

százalékot.

A hivatalos program után 
csoportos élményfutás és 
sportbemutatók következ-
tek.



Az „Év digitális önkormányzata” címet 
Abony nyerte 2022-ben

A Globamax Zrt által szervezett 
szakmai konferencián november 
8–án  polgármesterként Abonyt 

igazgatójától, Amberger Árpádtól 

gató úr elmondta, hogy ezt a díjat 

gét, amelyek a legtöbbet 
tettek az önkormányzat 
átlátható transzparens 

mányzati döntések 

tásába.
Reményeik szerint 
a díj átadásával 

egy jó példát is 
bemutathatnak az 
önkormányzatok 
számára.
Ebben az évben 

kormányzat egyedüliként vehette 
át a kitüntetést. Amberger Árpád 
hangsúlyozta, hogy Abony Városa 

nem csak a város hivatalos oldalán 

ket és sikeresen használva az Abony 
mobiltelefonos applikációt is.

A napokban érkezett meg az a levél, 

tézkedések, jó gyakorlatok alapján 
Csák János kulturális és innovációs 
miniszter úr, valamint Pintér Sándor 
belügyminiszter úr döntése alapján 

Önkormányzat díjban részesül.”

ják át hivatalosan. 
„Ezúton szeretném megköszönni a 

barát Önkormányzat díj elnyerése 

telenül büszke vagyok arra, hogy 

szesen 32 önkormányzat pályázott 

it! Finom rántott húsos, sonkás és 

legszendvics is kapható! Legyen 

hatók! Térjen be hozzájuk, térj be 
hozzájuk Te is! Hétköznaponként 

nyitva vannak!

Ismét egy kis meglepetés került az 
abonyiak számára és a városunkon 
átutazó vendégeknek a Városkapu 

arcára mosolyt csalt, igazán vidám 
színfoltja lett a városközpontnak. 

je, Antalné Ili és Antal Gábor ötlete 

lassiné Molnár Ági, Mucza János, 

nyiunk örömére. Hálás köszönet 
érte! 

VEN Kft naponta 15 
adag meleg ételt, 

– mely 

m a z 
l e v e s t 

nyiaknak. A közétkeztetéssel és 
rendezvények catering feladataival 

hónapig tart – részt vesz a Humán 

vonják a karitatív feladatokat ellátó 
helyi szervezeteket is. 

ajánlás nagy segítséget jelent majd 

közt nem csak nagycsaládosok, 

kapjuk, és a Humán Szolgáltató 
Központ munkatársai juttatják el az 

zetek által javasolt abonyiaknak. 

noven Kft munkatársai heteken át 

hoz szállítást a Katolikus Karitász 
Abonyi Csoportja vállalta magára. 
Szabadosné Fekete Marianna, az 

nyoznak meleg ételt, hiszen tudják, 
hogy ez minden esetben jó helyre 
kerül. „Örülünk, hogy segíthetünk, 

zunk! Bízzunk benne, hogy sok 
helyi lakosnak szerzünk örömet 
felajánlásunkkal.”

Abony Sajtó



Egyhangú igen

Abony Város Önkormányzat Képvi-

emeletét

ák be 

Kinizsi ösztöndíj program: 
Újabb öt diák részesül támogatásban

 VárosFa program: Csoda a Mikes-tó partján

Veterán főszereplők
Szeretettel gratulálunk Sze-
beni Péter barátunknak, aki-



Változások!
Figyelem! Fontos közlemény a 

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk, Önöket, hogy 2022. 

szakban a Humán Szolgáltató 
Központ Házi segítségnyújtás / 

tés szolgáltatások ideiglenesen az 

tek. Ezért a vezetékes telefonszám 

ban munkanapokon a 

06-70/517-8679
szám hívható ill. személyesen, a 

Az Élelmiszer Bank által biztosított 
élelmiszer átvétele ideiglenesen az 
intézmény SZILÁGYI ERZSÉBET 

ténik, a már korábban megszokott 

Megértésüket köszönjük!

tak ki barátainkhoz. 

utazhattak el ismét Skrzyszówba, 

Az immáron hagyományos Roma 

én szervezte meg az abonyi Roma 

geteg remek programot kínáltak 

és roma zene hangjaira mulattak a 

ra, hogy egyre több színes program 

rendezvényen. 

zsíros kenyérrel vendégelték meg 

ket!

Napja rendezvényen vettek részt 

részén. Orosz Zoltán az abonyi 

kamerákat szereltek fel, melyek 

katársai, többek közt a biztonsági 

men kívül hagyása miatt bírságoltak 

ros lakossága nevében megköszönte 



Együtt, szeretetben, jó kedvvel...
Október 15-én – ismét estebéd 
keretében – találkoztak az Abonyi 
Lajos Falumúzeum Baráti Körének 
tagjai. 

16 órától népesült be a csodálatosan 

Innoven Kft. kedves dolgozóinak 
jóvoltából. 
A rendezvényre meghívást kapott 

jöttek el közénk.

programokon tudjunk találkozni 

örömeit is meg tudjuk osztani egy-
mással. 
Ezeket az alkalmakat Kazinczyné 

aki minden évben nagy szeretettel 

köszönünk Neki. 

esetekben még azok is eljönnek 

már nehezebben mozdulnak ki 
az otthonaikból. Mindig öröm új 
csatlakozókat látni!
A gazdasági helyzet és a nagypolitika 

munkánkba való bevonása mellett 

együtt lenni. 
A vacsora és a beszélgetések után 
nagyon kedvelt része a programnak a 

Az est vége felé még beszélgettünk 

 Szeretjük

tunk!
Korbély Csabáné MBK elnök 



Intézményvezetői értekezlet: 
Legfontosabb téma az energiafelhasználás

mérséklése
 November 9-én az önkormányzat-

á

. Jó hír, 

hogy eredményes kapcsolatfel-
vétel után az Opusz Titász a be-
adott 21 épületünk közül 20 eseté-

napaelemes rendszer hálózatra 

lyezési eljárással párhuzamosan 
megkezdté

nak tervezését.

Ingatlant vásárolt az SGN-STEEL Kft. 
az Üzleti Parkban

 történik 

2

Nagy az öröm:
Megtörtént a f tés-

korszer sítés a Garas oviban 

het



MÁV nyugdíjasaink hírei
Újraraválasztották az elnökséget
November 5-én a központi 

„Novem-

Lengyelországban járt az abonyi küldöttség

koncert-

Nemcsak a húszéveseké a Világ!



30 éves jubileuma alkalmából köszöntötték Méri Irént, a Hatósági és Szo-

30 éves jubileuma alkalmából kö-
szöntötték a Humán Szolgáltató 
Központ munkatársát, Falusi Krisz-

nulása alkalmából köszöntötték De-
ákné Orosz Zsuzsannát, a Humán-15 éves jubileuma alkalmából kö-

szöntötték az Önkormányzat Ható-
sági és Szociális Ügyek Osztályá-

15 éves jubileuma alkalmából kö-

Sok szeretett el gratulálunk Abony város lakossága nevében!

Ezúton is nagy tisztelettel sze-
retnénk megköszönni a szociális 
szakterületen dolgozók munkáját 
Abony Város lakossága nevében. 
Kívánunk további kitartó mun-
kavégzést, jó egészséget! 
November 4-én került sor a Vá-

munka napi városi ünnepségre, 
Korbély Csabánétól, a Humánpoli-

Kitüntetések:



Jó kezekben van a
102 éves Ilonka néni kertje

gára Bede Istvánné Ilonka néni, aki 

Mucsi Patrícia

Részletek: www.abony.hu

Fókuszban az
energiamegtakarítás

Előkészületek alatt  a településfejlesztési st ratégia

Szeretettel gratulálunk testvértelepülésünk 
polgármesterének!



Sziasztok. Ulicsik Balázs vagyok 
2022.11.08-àn születtem 2800 gram-
mal és 49 cm-rel reggel 7.00 órakor. 
3. gyermekként érkeztem a családba 

Kiadja: Abonyi Városfejlesztő Kft . • Felelős kiadó: Csanádi Csaba ügyvezető • Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika • Szerkesztőség címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1. • Tel.: 30/9-670-313 • Szerkesztőbizott ság 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

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
10.21. Ophoven Vivien és Szijártó Csaba; 10.22. Nagy Cintia és Vágó Márk Pál; 10.28. 
Kiss Márta és Veres Péter, Tálas Hajnalka Adrienn és Mátyus Attila, Palcsó Erika és Ötvös 
József; 11.11. Benyus Nóra és Rocsa György; 11.12. Varga Regina és Miklós Csaba; 
11.19. Seres Viktória és Hajas János

HULLADÉKINFÓK

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Kovács János 63 év, Babcsányi András 
76 év, Nagy Lászlóné 91 év, Lendvai Ist-
vánné 80 év, Nagy Teréz 93 év, Juhász 
Istvánné 77 év, Bak Dezső 64 év, Ber-
ta János, Igari Szabó Andrásné 96 év, 
Farkas Sándor, Menyhárt Béla, Szarvák 
Károly, Tajti Istvánné, Nagy Mihály, Tóth 
Béláné, Nagy Szilvia 32 év, Bánszki Fe-
rencné, Tóth Ferenc, Rimóczi Antal, Raj-
ki János, Halápi Ferenc, Molnár Árpád

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 16.00 óráig tart.

11.28.-12.04. BENU Patika
12.05.-12.11. Rozsnyai Patika
12.12.-12.18. Csontos Patika
12.19.-12.25. BENU Patika
12.26.-01.01. Rozsnyai Patika

Gólyahír

Vadász Nina Auró-
ra
a világra. Súlyom 3110 gramm és 50 cm 

Lengyel Le-
vente

Pallér Janka

53 cm-ével. 

Palotai Dominik László 3260 gram-

az éjszakákat is végigalussza. Nagy 

Csendes este van. Álmos a kinti világ.

Minden van. 

nincs nesz a bokorban. 

Hogy álma legyen békésen édes.

legszebb dalaim. 

Már itt is kora reggel dolgoznak sokan. 

A távolban egy régi altatódal cseng.

A két ember szívében a szerelem száll. 
Csendes este van. Álmos a kinti világ.

Minden van. 

 Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk az

:
A – H-ig
 I – Sz-ig 
T – ZS-ig 

A saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú sze-

Tánczos Ildikó: Őszi varázsTánczos Ildikó: Őszi varázs



Isten éltesse Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmából!
November 14-
én köszöntötte 

gármester Kru-

Részletek: www.abony.hu

Szeretettel gratulálunk!

A Jó Isten éltesse Éva nénit
95. születésnapja alkalmából!

köszöntötte 

60. házass ági évforduló

Magyar állampolgári eskü- Sok szeretettel MMMaaaggyyyaarr áálllaammmppoolggári eskküü- SSookk sszzeerreetteeetttteel 
gratulálunk Marika néninek! ggrraattuulááluunkk Marikka nnéénninneekk!! 



November 5-én este került megren-
dezésre a Sramli est, melyen idén 
két zenekar is fellépett. A Bereki 
Sramli vendége volt a ceglédberceli 
Freude Kapelle. A ceglédberceli ze-
nekar egy családi zenekar, melynek 

Király Borbála

Vendégünk volt a farkasl aki Virgoncz VVVVeeennndddééggüünnnkkk vvooltt a farkkaslslsl aaakkkii VVViirrrgggoonnncczzz 
Ifj úsági Néptáncegyütt esIIfjfjfj úússáágii NNéptánncceggyyüütttttt eess

után a „Mi Tamási Áronunk” 

vendégelte meg a csoportot. A 

bála remek kulturális programot 
szervezett farkaslaki barátaink-

tal zenészek, énekesek léptek 
fel, akik még varázslatosabbá 
tették ezt az estét. Testvérvá-

abonyi Kinizsi Pál Gimnázi-

lát és Oldal Barnabást zongo-
rán, valamint Samu Patrikot, aki 

Jerika kő legendája

li a magyar, mint tenger kagy-

Géza idézete egyszerre dobog-

tes vállalkozott. Kolcsár Béla 

koreográfus, Molnár Szabolcs 

is részt vettek.
Jandácsik Pál



 A Parázs Táncszínház est je
Október 22-én tartotta meg 
hagyományos estjét a Parázs 

a táncszínház tagjai mellett az 
Andante Kamarakórus, Acsai 
Ferenc és Bende Tibor gondos-

Táncszínház zenekara szolgál-
tatta Dudinszky György veze-
tésével. Az est konferanszaiként 
Barta Károly és Kállai László 
brillírozott, akik kabaréjelene-

Jandácsik Pál

totta a FALKA (Fiatalok Alkotói 
Közössége Abony). Október 28-

tott ismét sikert harmadszoros 
teltházzal. Utóbbira rengetegen 

dése és munkakedve töretlen, 

sorral is megörvendeztetik majd 

én. A törzsk özönség kedvez-

váltott jegyét.
Jandácsik Pál

évfordulója. Ez alkalomból október 

lékezést a Gyulai Gaál Miklós Álta-

Kazinczy Ferenc vonzódott a felvi-
lágosodás és a francia forradalom 

nyugati mintára megalakuló titkos 

bebörtönözték a császári hatóságok. 

vendégeskedett Abonyban öccse, 
Kazinczy Miklós házában. Ebben a 

rosnak, hanem az egész országnak 
is sokat adott. A börtönévek Kazin-
czy munkásságában vízválasztónak 

ban az irodalmi élet szervezésébe 

Jandácsik Pál

badságharc 66. évfordulójára 

mében. Óré Vivien, a Kinizsi Pál 
Gimnázium történelem szakos ta-

ködtek a gimnázium tanulói. A 

lenniumi Emlékkertben található 

Jandácsik Pál

FALKÁ-s sikerek!

Megemlékezés október 23-án

Kazinczy Ferencre emlékeztünk



KID FC hírek 

Az U15 – ösök hazai pályán nyertek a rangadót
Abonyi KID FC - Aranyszarvas SE 2:0

U14-es leány csapatunk is pályára lépett a hónapban

Az abonyi KID FC utánpótláscsapatai szebbnél szebb sike-
reket halmoztak az elmúlt hetekben.

U11 es csapatunk novemberi Bozsik Tornájának beszámolója



Idén 55 éve nyílt meg a Falumúzeum

A Falumúzeum épülete a 18. szá-
zad második felében épült, ere-
detileg magtárként funkcionált 
1966-ig. A falumúzeum régiségeit 
és tárgyait már 1959-ben elkezd-

megszületett az igény egy állandó 

épület kiala-
kítására is. A 

képp régi, abo-
nyi parasztvi-
lág életének 

A tanya körüli 

dolgozás és disznóvágás eszközei 

összeszedett rengeteg adományt, 
„kincset” már képtelenek voltak 

gatásával Györe Pál múzeumala-
pító megszerezte Weigelsperg Ede 
báró – Pick-magtár néven is is-

és ténylegesen is egy olyan épület-

amely évtizedeken keresztül szin-

Maga a múzeum 1967-ben nyitotta 

múzeum néven a község 500 éves 
fennállásának tiszteletére – idén 
immár 55 éve.
A megnövekedett energiaárak mi-

zárva tart április 30-ig, azonban 

latvezetéssel egyéni és csoportos 
látogatókat továbbra is fogadnak.

Jandácsik Pál

um megnyitása 1967-ben. Köszön-

KÖZLEMÉNY
Kedves Látogatóink!
Sajnálattal közöljük, hogy az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállí-
tóhely a megemelkedett energiaárak miatt előreláthatólag 2022. november 7.-2023. 
április 30-ig részleges nyitva tartással működik.
A működési rend az alábbiak szerint alakul:
Az iroda átköltözött a Polgármesteri Hivatal kistárgyaló termébe.  Elérhetőségek: 
2740 Abony, Kossuth tér 1., Telefon: 53/360-075, e-mail: muvhaz@abony.hu
Személyes elérhetőség: a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében.

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Az előre eltervezett rendezvényeket és terembérletes rendezvényeket megtartjuk. 
Nyitvatartás: hétköznap 16-20 óráig. Jegyvásárlás ebben az időszakban lehetséges, 
foglalás hétköznap 9-16 óráig a 53/360-075-ös telefonszámon.
A főbejáraton történő belépés megszűnik. A bejárat a zeneiskola felőli (hátsó) bejá-
raton lehetséges.

KÖNYVTÁR
A könyvtáros kollégák szintén átköltöznek a Polgármesteri Hivatal épületébe. A köl-
csönzés a következőképpen alakul:
Könyvtári ügyelet: Hétfő: 15-18, kedd-szerda-csütörtök: 9-16 óráig, péntek 9-12 óráig. 
Telefonos előjegyzést követően előre megbeszélt időpontban (ügyeleti időn belül) át-
adjuk az előre igényelt és összeválogatott könyvcsomagot. Folyóiratkölcsönzésre és 
helyben olvasásra sajnos nincs lehetőség.

MÚZEUM
A múzeum 2022. november 7.- 2023. április 30-ig zárva tart. 
Előre egyeztetett időpontban látogatható egyéni és csoportos látogatók részére is.

Köszönjük megértésüket! 

Éremeső akrobatikás lányainktól 

Október 23-án. az FTC ren-
dezte meg az akrobatikus tor-
na utánpótlás versenyét. Az 
Abony TAK négy egységet in-
dított, melyb árom arany-
érmet, egy pedig ezüstérmet 
szerzett:
Török Enik – Habony Dorina 

Antal Fruzsina – Gulyás Csen-

Diószegi Csenge – Antal Regi-

Abony város lakossága nevében sok szeretettel gratulálunk!

mind az önkéntes munkát vállalók se-
gítségét!
A közelmúltban két karitatív akció-
ra is sor került Abonyban. Czagány-

másért Alapítványának. Az akcióban 

A Kinizsi Pál Gimnázium tanulói 

az akcióban, melynek 

638 kilogramm élelmi-

szervezett formában 

dinszky Mónika al-
polgármester asszony 

Karitatív akciók

kai élményfutást szervezett az 
Egyedül Nem Megy Alapítvány 

Jótékonysági 
élményfutás

nyét, rengeteg indulóval. Képes beszámolók: Abony város Facebook oldala 

XX. Futabony – Magas István EmlékversenyXX. Futabony – Magas István Emlékverseny


