
Üzleti Park hírek
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Adomány

7. oldal

Dr. Borbély Éva

13. oldal

Abony madártávlatból is 
gyönyörű

A lehetőségek éve
Valamikor a 2000-es években 
egy januári napon Szegedre 
utaztam vonattal. A ceglédi át-

hidegben mellém lépett egy 

Fázik? – kérdezte. Fázom, vála-
szoltam miközben még inkább 
összehúztam magam a téli hi-
degben. Az öreg nem tágított, 
hosszasan mesélni kezdett ar-
ról, hogy Kárpátaljáról jött és 
Kecskemétre utazik, ahol pász-
torként dolgozik. A története 

tudja maga, miért örül a pásztor 
ember a nagyon rossznak? Nem. 

nagyon rossz után csak jó jöhet. 
Lehet, hogy közhely, lehet, hogy 
örök igazság, amit mondott. A 
rossz napokban nem a remény-
telenséget kell látnunk, hanem a 

resnünk.

Világjárvány, pandémia, ve-

tavaly március óta, melynek 
következtében korlátozó intéz-
kedések kísérik a mindennapja-
inkat. Üres iskolatermek, óvodai 
csoportszobák, elnéptelenedett 
közösségi terek, kijárási korlá-
tozás. Mi lehet ennél rosszabb 
helyzet az egyén, a közösség és 
a városvezetés számára? Nehéz 
erre választ adni, de céljaink 
elérése érdekében nem magunk 

nünk. 
 A tavalyi év lezárása óta bi-

szükséges költségvetés terve-
zését. A központi költségvetés, 
illetve a saját adó és díjbevételi 

zött mindent megteszünk azért, 

szolgáltatásokat biztosítsunk a 

matos a gyermekek ellátása, a 

tozatlan háttérrel készül a láto-

ra. A sportcsarnokban továbbra 
is biztosított az iskolai testneve-

(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Járdány Vanda



szakellátások és az ügyeleti el-

dekében. Az önkormányzat két 

rábbi rend szerint ellátja a város 
kommunális, kommunikációs és 

szokott városi közszolgáltatások 

is kiemelten kezeljük a helyi 

megteszünk az üzleti park be-
népesítéséért és a vállalkozók 
számára vonzó városi környe-
zet megteremtéséért. Az eddigi 
munka eredményei már körvo-
nalazódnak. Megkötöttük az üz-

dése. Sikeresen tárgyaltunk új 
cégek letelepedése érdekében, 

a már beharangozott egyedi ne-

mellett egy újabb ipari össze-

ködését Abonyban. Újra és újra 
hangsúlyozni szeretném, hogy 

és ezen keresztül a helyi munka-
helyek számának növelése.

lett említést kell tenni azokról 

városi környezetet célozzák. 

Abony város integrált telepü-

a Szeretlek Abony Programban 

lósítását szolgálja. Hamarosan 
megjelennek a 2021-2027-es 

kell dolgoznunk, hogy minél 

sünk Abony számára. Terveink 
közül eddig több mint negyve-
net egyeztettünk Pest megye ön-
kormányzatával, melyek közül 
csak példa jelleggel emelem ki a 

új utak építését, új üzleti park 

lesztését, a városi strand és an-
nak környezetének megújítását, 
intézményeink rekonstrukcióját, 
napelem park telepítését, teme-

 A beruházások mellett nem 

idei rendezvénytervet, melyben 
a kora tavaszi Pecsenye Parádé 

tanunk, de bízunk abban, hogy 
májustól hagyományos és újsze-

a közéletet.

Kedves Olvasók!

szerettem volna bemutatni azt, 
hogy minden jelenkori nehézség 
ellenére a városvezetés mindent 
megtesz a helyi közszolgál-
tatások lakossági igényeknek 

a múlt és jelenbéli nehézségeket 

Abony városi szerepe és népes-

ereje!

Fotó: Járdány Vanda

 Legyen minden abonyi gyermek 
ajándéka egy közösségi össze-

vágtunk bele, mert tudtuk, hogy 

den család számára nagy anyagi 
megterhelést jelent, ugyanakkor 
sokan szeretnének valamilyen 
módon a helyi közösségnek is 
segíteni. Nem is mertünk remél-

lakossága a minden abonyi gyer-

projektet. Karácsonyig összesen 

számlájára. A legnagyobb támo-

pedig azoktól érkezett, akik az 
adventi bögre vásárlásával áll-
tak a kezdeményezés mellé. A 
támogatást ígéretünk szerint tel-
jes egészében egy új abonyi ját-

hogy az önkormányzat a saját 
költségvetése terhére ugyanek-
kora összeggel támogassa a 
megvalósítást. A játszótér helyé-

támogatóink véleményét is. 
Köszönjük a támogatást! Re-
méljük, hogy hamarosan talál-
kozunk a megnyitón!

Adatok forrása: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának napi adatszolgáltatása,
reggel 9 órával bezárólag.

A lehetőségek éve
(Folytatás az 1. oldalról)

Remekül kezdett egy rangos tornán az Imperiál Futsal Club! Gra-
tulálunk! 



A Vörös kód Bizottság tagjai kérik, hogy aki bajban vagy az extrém hideg 

A polgármesteri döntésben az 
alábbi szempontok, elvek érvé-
nyesítése került kiemelésre:

Köszönet illeti a Városfej-
lesztési Bizottságot, azon belül 
Izsó Balázst, aki a kezdetek-

László elnök urat, aki a telep-
helyek bemutatásában nyúj-
tott segítséget.

Biztató eredmények a helyi 



Több betelepülője is van m  
A közelmúltban jelentek meg az 
Abonyi Üzleti Park licitkiírásai, 

megkötésére is sor került. 
Több komoly tárgyalás és 

egyeztetés is folyik az Üzleti Park-

Csanádi Csaba, a Polgármesteri 
Hivatal Településfejlesztési Osztá-
lyának munkatársa, az Üzleti Park 
menedzselésével megbízott szak-
ember számolt be lapunknak. Tör-
ténelminek is nevezhető 
az, hogy december 17-én 
megtörtént az első szer-
ződés aláírása, mely sze-
rint az Engitech Prime 
Kft. ingatlant vásárol az 
abonyi Üzleti Parkban. 

„Az Engitech Prime Kft. egy bu-

vállalkozáson keresztül értesültek, 

lásra az Üzleti Parkban itt Abony-
ban. 1510 m2

latokat fognak végezni itt Abony-
ban, csarnokberuházást fognak 
megvalósítani. A vállalkozás ma-
gas- és mélyépítéssel foglalkozik. 
Azért Abonyt választották, mert 
ebben a térségben is szeretnének 
terjeszkedni. A cégvezetés számá-
ra nagyon fontos az, hogy villám-
gyorsan, egy óra alatt itt voltak 

el lapunknak Csanádi Csaba.

fokozódott a vállalkozók részé-

ti Park ingatlanjaival 
kapcsolatban. Ret-
kes Péter egyé-
ni vállalkozó 
egy mintegy 
1500 négyzet-
méteres terü-
letet bérel. Ide 
Lengyelország-
ból érkezett ja-
nuár 13-án egy 
csarnok, me-
lyet már fel is 
építettek.

A napokban lépett hivatalába Mar-

18.00 óra között tart ügyfélfoga-
dást Abony Városában.

Természetesen ezen kívül is áll a 
lakosság rendelkezésére az alábbi 

e-mail címen: foepitesz@abony.
hu.

Marsalné Kovács Judit kiváló 
szakember, a Magyar Építész Ka-

szakterületek: településrendezés, 
építésügy, lakásügy, idegenforga-

máját település-üzemmérnökként 
szerezte, ezután elvégezte a Buda-

graduális képzés keretén belül, a 

zettséget szerzett. Marsalné Ko-
vács Judit építész és statikus ter-

építésze. 
Jelenleg a koronavírus miatt ki-

alakult helyzet miatt a személyes 

nik. Kérjük Önöket, hogy keressék 
Marsalné Kovács Juditot a fenti 

céljából.
Ezúton is sok szeretettel üd-

vözöljük Marsalné Kovács Judit 

kívánunk neki jó munkát Váro-
sunkban!

LV

Távközlési hálózat tervezésével, 
építésével foglalkozunk. Én egy-

részt a kiírt pályázat miatt jöt-
tem ide, másrészt nem akarom 
a tevékenységemmel, teherau-
tóval, gépekkel, egyebekkel a 

ni. Jöjjenek ide bátran mások 
is, engem is zavar, ha lakó-

övezetben építenek, 
reszelnek, fúrnak 
folyamatosan. 
Azért választot-
tam azt, hogy 
itt bérlek te-
rületet, mert 
e g y r é s z t 
itt minden 
adott, más-
részt egy 

van a helye. A Polgármeste-
ri Hivatal és a helyi ön-
kormányzat hozzáállása 
az ügyintézés során Non 
plus ultra volt! Az elmúlt 
3 évben 31 településen 
építettük ki a szuper-
gyors internethálózatot. 
31 önkormányzatnál vol-
tam, alapvetően készsé-
gesek, rugalmasak, de 
ilyen pozitív hozzáállás-
sal, ügyintézéssel még 
sehol nem találkoztam. 
Itt mindig mindenre 
gyor san van megoldás! 
Abszolút támogató az 
önkormányzati gazda-
sági környezet! Így hát csak 
azt mondhatom, hogy mindenki-
nek remek helye van az abonyi 
Üzleti Parkban! Javaslom mások-

Retkes Péter.
Január 13-án újabb 

szerződés megkötésére 
került sor, melyet Pető 
Zsolt, Abony Város pol-
gármestere és Antal Gá-
bor, az AGTitán Kft. ügy-
vezetője írtak alá. 

Retkes Péter elmondta, hogy 

örömmel költözik ki az Abo-
nyi Üzleti Parkba, és má-
soknak is ezt ajánlja, akik 
vállalkozói tevékenységet 
folytatnak, mert a város 
ezen részén nem zavarják a 
lakókat. 

teres sötétszürke 
lemezcsarnokot 
telepítettünk. Esz-
közöket, gépeket, 
anyagokat fo-
gunk itt tárolni. 
Tervben van 
irodakonténer 
kitelepítése is. 



ár az Abonyi Üzleti Parknak

A cég megvásárolja az Abonyi 
2-es te-

rületét. Az AGTitán Kft. a tervek 
szerint fémárut raktároz majd a te-
rületen. 

Az Antal Gábor által vezetett 
vállalkozás a harmadik volt, mely 

an, hogy az Abonyi Üzleti Parkban 
kíván tevékenységet végezni. 

aláírásra került, így már összesen 
öt telek az, melyet bérelnek, vagy 
megvásároltak a létesítményben. 
Az Abonyi Üzleti Parkban történt 
pozitív dolgokról Csanádi Csabát, 
a menedzseléssel megbízott szak-
embert kérdeztem, aki további jó 
hírekkel tudott szolgálni a gazda-
sági övezetben történtekkel kap-
csolatban.

„Január 12-én a nagytarcsai 

Abonyi Üzleti Park egyik ingatla-
nára. Január 14-én szintén bérleti 

Networks Kft. és az önkormány-

közt. Tehát két újabb bérleti szer-

még egy terület, melynek kapcsán 
az érvényes ajánlat már beérkezett 
a licitfelhívásunkra. Az adásvé-

marosan megtörténik az aláírása. 

polgármester asszony közvetített 

formációkat kértek. 
Azt gondolom, hogy 

az Abonyi Üzleti Parkról 
most már elmondható, 
hogy rendkívül népsze-
rű, mert egyrészt ver-
senyképes áron tudunk 
mind bérleti konstruk-
ciókat, mind adásvé-
telt kiajánlani. Más-
részt pedig – ahogyan 
a Berotel Networks Kft. 
ügyvezetője telefonon 

említette – nagyon jó 
pozícióink lett az M4-
es út elkészültének kö-
szönhetően. Gyakorla-
tilag Abony rendkívül 
gyorsan megközelíthe-
tővé vált a budapesti 
székhelyről is.

kiemelte, ami véleményem szerint 
nagyon fontos, hogy számukra 
Abony Város fekvésének köszön-

indítaniuk minden szervizmun-
kálatot, hanem Abony központból 

távközlési hálózatok tervezésével 
és kivitelezésével foglalkoznak. 
Jó hír, hogy vannak a fentieken 

A megjelent pályázatok abszolút 
mértékben segítik a cégek Abony-
ban való letelepedését, mind a 
bérlés, mind az adásvétel tekinte-
tében. Többen is kívánnak élni kü-

az Abony.hu facebook oldaláról, 
valamint a www.abony.hu honlap-
ról értesülnek a pályázók, de fon-
tos az is, hogy egymásnak ajánlják 

érzés, hogy azért is ajánlanak egy-
másnak bennünket, mert itt na-
gyon gyorsan, nagyon rugalma-
san, nagyon korrektül intézzük az 
ügyeket.

Az ezzel kapcsolatos felhívások 

http://www.abony.hu/news.

ges dokumentumok is megtalálha-
tók a www.abony.hu oldalon.

Köszönjük partnereink megtiszte-

juk a további cégek jelentkezését 

nak Csanádi Csaba.

LV

Egyeztetés az E.ON-nal a közvilágításról
mester megbeszélést folytatott iro-

abonyi közvilágítással kapcsolat-
ban. Ahogyan arról beszámoltunk, 

az E.ON illetékesének a közvilágí-

arra, hogy több bejelentés is érke-

ban a délutánonkénti és a reggeli 

lágítás, amikor már igencsak sötét 
van, valamint a reggeli órákban túl 
korán hunynak ki a lámpák, ami-
kor még nincs elég világos, amely 

balesetveszélyes és növeli a bal-
esetek kockázatát a közlekedés-
ben. Abony Városban hosszú ideje 
alkonykapcsoló vezérli a közvilá-
gítást. 

latot. Abony Városától kisebb be-
ruházást igényel a megvalósítás. 

forintból alakítható ki az a rend-
szer, mely alkalmas arra, hogy 
Abonyban a közvilágítás a meg-

ban kapcsolódjon fel-, illetve le. 
A tervek szerint a város megvaló-
sítja a beruházást a lakossági igé-

LV



A véradás fontossága járványhelyzet idején
Életünk minden pontján nyomot Városunkban is az állandó hely-

Varga Sándorné

Ülésezett a Vörös kód Bizottság



Acsai Roland Radnóti-díjas, Zelk 
Zoltán-díjas, Bárka-díjas és Res 

dalán olvashatók el: 

„Már nem járok Abonyba, nem 
járok „haza”.

rokon, 

A napokban jelent 
meg Halmai Tamás Acsai Roland-

címe „A teljes kör”. Lapunk ez al-
kalomból készített Acsai Roland-
dal interjút.

Milyen a viszonyod Abonyhoz? 

Abonyban 

Hálás vagyok ennek a városnak. Ezt 
azzal igyekszem kifejezni, meghálál-
ni, hogy sok versemben és prózám-
ban szerepeltetem. És nincs olyan 
interjú, ahol ne hangsúlyoznám ki, 

ben megismernék Abonyt, aminek 

Mi történt veled az elmúlt évben?

jelent a lírádról egy 

tettel gratulálunk 
hozzá! 

Hogy élitek át ezt a bezártsággal 

az alkotói „termékenységre”? 

a lányommal. 
Mit üzensz az abonyiaknak?

lakossága nevében sok szere-

és kívánunk jó egészséget és to-
vábbi termékeny alkotással teli 
éveket szeretetben Családja kö-
rében! 

testnevelés órák, 

lett!
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Ahogyan arról beszámoltunk, december 
11-én Abonyban a Dr. Kostyán Andor 

det mondott Mészáros László önkor-

szédemet.

gyok.

de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,

meküket, és kérdések sokasága merül fel 
bennük. 

fogalmazott kérdésekre.

hoz.

hanem áldás és boldogság legyen, mert 

amellett, hogy a családokra és a 

tásban részesülnek. A nyugat-euró- Zárt körben került sor a babazászló avatásá-

hunyt el.

gyon sokan hozták el az emlékezés 

tek részt. Az egyeztetéssel kapcsolat-

kérdeztem.
pályázat a témában, akkor azzal kap-
csolatban napra készek legyünk, és 



Kölcsönözhetnek a zárva tartás ide alatt is!
A könyvtárak még nem nyithatnak 
ki, de az abonyi könyvtár továbbra 

kölcsönzésre.
 A szolgáltatást csak már korábban 

Könyvrendelés módja:
Telefonon: (06) 53/360-991-es 

tekig, 8-16 óráig.
E- mailben: az abonyi.va-
rosi.konyvtar@gmail.com 
címre küldött levélben.
Valamint facebookon az Abo-

nyi Városi Könyvtár oldalán 
is várjuk az igényeket. 

venni nem tudunk.

http://mukomu.lapunk.hu/ oldalon, 

alatt.

ba.

vasóink kéréseit!

Tóthné Bálint Adrienn
 könyvtáros

vezetek számára is adaptálhatóak, 

adott be pályamunkát, amelyben a 

gét, valamint bemutatni azokat a 

Doni megemlékezés, emléktűz

rendezvényen a doni emlékzászló 

hiszen a kudarcok is tanulságosak 

ivódott.” 

www.abony.hu oldalon. 

Képek: Járdány Vanda 

Az 
abonyi ereklyék fosztogatói (2017) 

A 
Falumúzeum szelleme

A vérfarkas éjszaká-
ja (2019) és a Zárt ajtók (2020) az 

az 



A szeretet erejével: Jótékony fodrászat Abonyban

Szeretlek Abony!
Üdvözlet Lengyelországból

Újabb csodálatos installációban gyönyörködhettünk! 
Ezúttal a Rozsdás Kft. jóvoltából!

Abony télen is csodaszép! Sétáljanak Önök is, ha tehetik!
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A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.

ELHUNYTAK

Szabó Sándorné 62 év, Kengyel 
Zsolt 54 év, Magyar Sándorné, 
Kökény Zoltán 68 év, Túri István-
né 90 év, Mészáros Gézáné, Ha-
bony Tamás 43 év, Jáger István-
né 85 év, Bugyi Albertné 88 év, 
Koncsik István 66 év, Krupincza 
Sándor 82 év, Tóth Mihályné 76 
év, Fazekasné Dávid Judit 55 év, 
Bene László Tibor 50 év, Angyal 
Józsefné 90 év, Szabó Ferenc 
67 év, Bene Erzsébet, Erdélyi 
Györgyné, Kovács Józsefné 79 
év, Billus András Mihály 57 év, 
Csizmás Antal 82 év, Balogh Fe-
renc Zsigmond 93 év, Kiss István-
né 76 év, Tarnóczai Ferencné 76 
év, Tóth Károly 70 év, Somodi Ká-
roly 67 év, Horváth Mihály 74 év, 
Kiss Sándorné 77 év

2020.

12.18. Nagy Ildikó és Gyigor Zoltán

2021. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 2021. február 8-án kezdődő 
héten, a kommunális hulladék elszállításának napján.

HULLADÉKINFÓK

Gyógyszertári ügyelet
Az egyes patikák ügyeleti rendje

a továbbiakban:
hétköznap 18.00–22.00,
szombaton 12.00–22.00
és vasárnap 8.00–22.00

2021. 01. 25.– 31. BENU Patika
2021. 02. 01.–07. Rozsnyai Patika
2021. 02. 08–14. Csontos Patika
2021. 02. 15–21. BENU Patika

2021. 02. 22.–28. Rozsnyai Patika

kapható

Keresse Ön is az abonyit! Látogassa 
meg az Abonyi Homoktövis oldalt a 

Az ABONYI HOMOKTÖVIS 

ron telepített ASKOLA és SIROLA 

tos kínálatot a lakosság számára!

Levendulás termékek
a Közeli

növények szárított virágzatából 

boltban személyesen, vagy online is 

mely szakában, természetesen a kijárási korlátozást 

Ön is környezetéért! Adja le zárt PET palackban! Ne 
öntse ki!

hulladékudvar nyitvatartása 

Nyitva tartás:

kedd:

szerda:
csütörtök:
péntek:

Ezúton szeretnénk Önök felé jelezni, 
hogy a fák gallyazásával megbízott 

találhatók, de a közterületre kilógnak, 

is segítséget szeretnénk nyújtani a 
lakosságnak, kiküszöbölve, hogy a 

ben a hónapban legyenek kedvesek 

veszélyes, villanyvezetékre rálógó 

címen: 

Településfejlesztési Iroda

Ha az akna nem elég mély (legalább 

vításának költsége Önt terheli, és a 



Lapunknak az abonyi Kormányablak 

nem 

Nagy Péter 1987-ben született Ceg-
léden, Abonyban él feleségével és 
három gyermekével. Az abonyi Kor-

szolgálati Egyetem Államtudományi 
, mint 

ig a Ceglédi Polgármesteri Hiva-

Ceglédi Járási Hivatalban, ahol ok-
mányirodai, illetve Kormányablak 



NEM kell idén év végéig megkérni a fúrt kutakra a fennmaradási engedélyt! 

 Kedves Abonyiak!

Az utóbbi hetekben nap, mint nap 

lyen is csak azt tudom leírni, amit 

hatnak az abonyi lakosok odaadó 

röstetétlen–Abony közti útszakasz 

mellett, ezúttal baloldalon raktak 

mester hozta 

lapunknak 
elmondta, 

beszerzési 



Bepillantást nyerhetünk az Abonyi KID FC U17-es csapatának felkészülésébe!

Február 27-én rajtolnak a Pest Me-
gyei I. Osztályú Labdarúgó Bajnok-
ság tavaszi küzdelmei. Hogyan ké-

Mit vártok a bajnokságtól, milyen 
céljaitok vannak, szeretnétek még 

Milyen eredménnyel lenne elégedett 

Figyelem! Közlemény 

kapcsolatban!

sportcsarnokban  

Isten éltesse 90. születésnapja
alkalmából Jolika nénit!
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Csányi Sándor elismert szakte-
kintély, akit Gulyáskirályként is 

táron túl is. Abonyban él, és szív-
ügyének érzi a Város dolgait. A 
közelmúltban megválasztották a 
gasztronómiai és rendezvényszer-

Bizottság elnökévé is. 
A jelenlegi városvezetéssel pél-

az úgynevezett Pecsenye Pará-
dét, és vitte sikerre tavaly márci-
usban. Csányi Sándor lapunknak 

sikert aratott a rendezvény, a ko-
ronavírus miatti zárás egyik utol-
só nagyszabású programja volt, 
melyen sok ezren vettek részt. A 

patok nem csak abonyiak voltak, 

jük az Abonyi Pecsenye Parádét, 
melyet a szakma is nagyon vár. 
Igazán színvonalas rendezvényt 
álmodtunk meg az abonyi város-
vezetéssel, és sikerre is vittük. Ez 
egy igazi csapatmunka volt, kö-
szönettel tartozom mindenkinek 

aki mellém állt! Nélkülük nem 

sa. Amennyiben nem, úgy bízom 

vezésre. A Tarka Borjú Fesztivált 
is szeretnénk ebben az évben is 
megrendezni, azt gondolom, ezt 
is nagyon várják már az abonyi-

okból is különleges ez az eszten-

alapján kiderült, bizonyossá vált, 

két torony látszik” dal a MI Vá-
rosunkról, Abonyról szól. Ezzel 

személyesen is találkozunk!” – 
mondta el lapunknak Csányi Sán-
dor.

LV

Intézze Ön is ügyeit elektronikusan!

nálják az elektronikus ügy-
intézési szolgáltatásokat. 

(1818) segíti az elektroni-

sok ellátását biztosítja:
– segítségnyújtás a rendszerbe 

– kapcsolattartás a központi 
szolgáltatóval, valamint az ügy-

– SZEÜSZ-szel kapcsolatos 

vizsgálása, továbbítása, megvála-
szolása.

Az önkormányzati adó és egyéb 

továbbra is az önkormányzat az 

lati csatornán keresztül biztosít tá-
mogatást.

mányzatportál szolgáltatásait.
Az alábbi linkre kattintva intéz-

tolap

Rendőreink üzenik! 
ISMÉT TÁMADNAK A TRÜKKÖS CSALÓK! 
Vigyázzanak magukra és egymásra! 

Mindennapjaink jelenségévé 

si módszer, amely nem csak az 

taikat, de személyesen is megje-

Gyakori a trükkös csalások ese-

gyarázatokkal, kérésekkel (vil-
lanyóra, vízóra, gázóra leolvasás, 

lakásba vagy pénzváltás ürügyén 

ve pénz átutalását kérni

lálástól sem riadnak vissza.
• Ne bízzon meg a váratlanul te-

talmát!

más értéket, ne utaljon pénzössze-
get idegenek számára! 

tén, kérjük, azonnal értesítse a 

mon. 
Pest Megyei 

sportcsarnokban indult az év 

tú edzésen! Rövid megbeszélés 

edzéssel készülünk tovább! Eb-

terembe vonulnak csapataink! 

Tószeg, Tápiószentmárton csa-
patai ellen lépünk pályára. Nagy 

új játékosra van kilátás: Kál-
lai Márk, Kállai István, Petre-
zselyem Bence a tervek szerint 

Hírek a KID FC felnőtt csapatának háza tájáról
továbbá sérü-

tunk kapitánya 
Kovács Máté. 
Távozó nem 
lesz. Sajnos 
Szepesi Bence játékára jó ideig 

szatérést kívánunk.” – Molnár 
Károly  elnök KID FC



Hatalmas halak
– Betekintünk az Abonyi Horgász Egyesület életébe

A koronaví-
rus-járvány miatti veszélyeztetettség nem 
vetette vissza a tavak forgalmát, hiszen 
ez egy egyéni szabadtéri sportágnak mi-

mes kikapcsolódást nyújthat a horgászás 
szerelmeseinek. 

Margit, a hatalmas


