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Átadták az "Abonyiak Abonyért" díjakat

Sajtóreferens, 2019 augusztus 21 szerda - 17:21:24

Az 1996-ban alapított Abonyiak Abonyért kitüntetQ díj idén 24. alkalommal kerül átadásra.
Az elismerést évrQl évre azok a helyi polgárok vehetik át, akik munkájukkal, közéleti
tevékenységükkel nagyban hozzájárultak városunk fejlQdéséhez.
esztendQben is sok javaslat érkezett, melyekrQl az

hozott döntést. A kitüntetéseket a kuratórium részérQl
Korbély Csabáné

és

Nagy Gáborné

A kitüntetésre ebben az

Abonyiak Abonyért Alapítvány

kuratóriuma

PetQ Zsolt , elnök, illetve

, kuratóriumi tagok adtak át az államalapítás ünnepén,

2019. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között a Szent István Római Katolikus Templom
elQtt. 2019-ben Kazinczyné Juhász Ildikónak, Sárkányné Bálint Máriának

aki egyéb

elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen, ezért azt a férje vette át a
nevében

, Kovácsné Prágai Ilonának, illetve Csányi Sándornak ítélték meg a díjat.

Kazinczyné Juhász Ildikó

Kazinczyné Juhász Ildikó tQsgyökeres abonyi, aki mióta a

pedagógus pályára lépett, a Somogyi Imre Általános Iskoláért, az ott tanuló gyermekekért
dolgozik.ElsQ diplomáját a Juhász Gyula TanárképzQ FQiskolán szerezte Szegeden,
földrajz-testnevelés szakon. Ekkor helyezkedett el elsQ és egyetlen munkahelyén, a Somogyi
Imre Általános Iskolában. Lelkesen vetette bele magát a munkába, akkor még elsQsorban a
földrajztanításba. Mára azonban már van olyan tanítványa is a tantestületben, aki szintén
ezt a szakot tanítja. Mindig, minden területen a maximalitásra törekszik. Tanítványai
számtalan sportversenyen álltak dobogón játékos sportversenyen, atlétika sportágban megyei
és országos versenyeken. Ezekre a versenyekre nemcsak a tanítási órákon készültek, hanem
szabadidQben, sokszor szombat

vasárnap, illetve a téli és tavaszi szünetekben is. A

tehetséggondozás a földrajz tantárgyban is mindig fontos volt számára. A mai napig
tanulmányi versenyekre készíti fel tanulóit, akik közül többen végeztek már megyei elsQ
helyen és jutottak országos helyezésig.

2008-ban került az iskola élére, mint igazgató. A

kezdetektQl az a célja, hogy a Somogyi iskola olyan intézmény legyen, ahová minden gyermek
szívesen jön. Nyitott az újra, figyelemmel kíséri a pályázatokat és minden lehetQséget
megragad. Munkájának köszönhetQen sokat szépült kívül-belül az intézmény.

Neki

köszönhetQen nem csak a külsQ, hanem a belsQ munka is lendületet kapott. Az elQdök által
elkezdett úton haladva folytatta a kiemelt tehetséggondozást testnevelés, matematika és
informatika területén is.

Nagy figyelmet fordít a felzárkóztatásra is, megragad minden

lehetQséget, hogy egy tanuló se maradjon le társaitól.

Kollégáit folyamatosan támogatja a

továbbtanulásban és a továbbképzésekben. Számtalan helyi képzést, tréninget szervezett a
tantestület részére. Fontos számára, hogy munkatársai jól érezzék magukat, ezért kiemelt
figyelmet fordít a csapatépítésre.

Kazinczyné Juhász Ildikó immár a több mint 30 év alatt

sokat tett azért, hogy az iskolából kikerülQ tanulók által Abony város is szélesebb
körben ismert és elismert legyen.

Az iskola volt tanítványai közül sokan tanulnak sikeresen

tovább és dolgoznak felelQs beosztásban, vagy tisztességes munkát végezve élik az
életüket.

Végül álljon itt egy idézet, mely nagyszerqen jellemzi Igazgató Asszony
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szemléletét, munkásságát. "A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és
szabadságban kell elbocsátani."

Az oktatás és az intézményfejlesztés területén végzett

tevékenysége elismeréseként az alapítvány kuratóriuma Abonyiak Abonyért díjat
adományozott Kazinczyné Juhász Ildikó részére.
Sárkányné Bálint Mária

Sárkányné Bálint Mária Abonyban született. Általános iskolai

tanulmányait a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolában végezte, majd a Ceglédi
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1972-ben. ElsQ munkahelye az Abonyi
Nagyközségi Tanács volt, az adócsoportnál pénzügyi elQadóként kezdett el dolgozni.
1983-ban a József Attila MGTSZ Bérügyi Osztályának ügyintézQje lett. A Városi Sportcsarnok
átadásától kezdve 1993. október 15-tQl az intézmény dolgozója.

Ügyviteli alkalmazottként

került a létesítményhez, majd munkája mellett 1994-ben elkezdte tanulmányait a Testnevelési
Egyetem sportszervezQi szakán. Ezt követQen felvételt nyert a Testnevelési Egyetem
sportmenedzseri szakára. 1999-ben nemzetközi sportmenedzseri diplomát szerzett. 2009-ben a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán szerezte meg második diplomáját, a jogi
szakokleveles sportszakemberi végzettséget. 1996-tól egy évig megbízott vezetQként,
1997-tQl 2019. június 30-ig, nyugdíjba vonulásáig pedig kinevezett intézményvezetQként
végezte munkáját.

A sport iránti kötQdése a családból ered. Több évig az Abonyi TSZSK

asztaliteniszezQje volt. Kezdeményezésére a Nagyközségi Tanácsnál megalakították a nQi
labdarúgó csapatot, mellyel kiemelkedQ megyei szintq eredményeket értek el.

Az ABONY Sport

Egyesület megszqnését követQen elQsegítette a KID FC-ben a felnQtt szakág
létrehozását, amely azóta is mqködik. A KID FC megalakulása óta 2017-ig segítette az
egyesület ügyeinek intézését: szövetségi engedélyek beszerzését, átigazolások
lebonyolítását, pályázati célok megvalósítását.

Az intézmény hagyományos rendezvényei:

a 3 napos országos Újévi Terem Torna, az ErQs Emberek Versenye, a Szent István Napi
Sportversenyek népszerq események városunk sportot kedvelQ lakosai számára, melyeknek
kezdeményezQje, szervezQje volt. A labdarúgás sportágon túl minden helyi sportegyesület
számíthatott segítségére, támogatására.

A sport területén végzett tevékenysége

elismeréseként az alapítvány kuratóriuma Abonyiak Abonyért díjat adományozott Sárkányné
Bálint Mária részére.

Kovácsné Prágai Ilona

Kovácsné Prágai Ilona a Gyulai Gaál

Miklós Alapfokú Mqvészeti Általános Iskola Iskolaotthonos tagozatának kiemelkedQ
pedagógusa. 1987 óta az iskola tanítója. A 90-es évek elején nyílt lehetQsége az
alternatív pedagógia megismerésére, így alapítója lett az iskolaotthonos
munkaközösségnek, ahol elképzeléseit megvalósíthatta.

A szabadidQs tevékenységek

keretében táborokat, tanulmányi kirándulásokat szervez. ÖsszekötQje, koordinátora a
Múzeum Baráti Kör által szervezett Qszi kézmqves találkozónak, melyeken foglalkozásokat
is tart. Tanítványaival számtalanszor fellépnek néptánc bemutatóval. Egyik kiemelkedQ
rendezvénye volt az erdélyi Réty iskolájával történQ kapcsolatteremtés. Ennek
köszönhetQen több alkalommal látta vendégül a Gyulai iskola tantestülete a rétyi
küldöttséget, illetve az abonyi gyerekek és felnQttek is vendégeskedtek náluk.

Az iskola

gyermekvédelmi felelQseként segíti a nehéz helyzetbe jutott gyermekek, szülQk, családok
problémáinak megoldását. Éveken át odaadóan irányította az Integrált Pedagógiai Rendszer
programot.Vallja, hogy a jó iskola csak a pedagógus

diák

a szülQ

együttmqködésével valósulhat meg. Kiváló kapcsolatot alakított ki a szülQkkel, akik nagy
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örömmel segítik munkáját.

Szabadidejében rengeteg pályázatot írt, és nyert meg. A három

éve kezdQdött Iskolaotthonos Jótékonysági bálok szervezésében, lebonyolításában
kiemelkedQ szerepet vállal. A pályázatok, a bálok bevétele és a szülQi segítség,
valamint a határtalan lelkes tenni akarás tette lehetQvé, a Szolnoki úti iskolaegység
megújulását, az udvaron gumiborítású sportpálya létesítését, biciklitároló, homokozó
megépítését.

Fáradhatatlanul teszi a dolgát, sokszor erQn felül is. Mindig újabb és újabb

ötletekkel bQvít, szépít. Összefogja a szülQk munkáját. Szervezi és meg is valósítja
álmait. Szakmai tudását is folyamatosan fejleszti. Munkájának elismeréseként több
dicséretet és elismerést is kapott már. Az évtizedes odaadó és kitartó oktatási és
intézményfejlesztési munka elismeréseként az alapítvány kuratóriuma Abonyiak Abonyért
díjat adományozott Kovácsné Prágai Ilona részére.
Csányi Sándor

Csányi Sándor, vagy ahogyan sokan emlegetik a

Gulyáskirály , Abonyban

élte gyermekkorát, itt járt iskolába. Gyermekkori élmények hatására a vendéglátó
szakmát választotta hivatásának, melyet mind a mai napig kiválóan mqvel.

Megálmodója,

alapítója és tevékeny szervezQje a szolnoki Gulyásfesztiválnak, amely 1999-tQl

az ország

egyik legnagyobb fesztiváljává vált és számtalan komoly elismeréssel rendelkezik. A Magyar
Gasztronómiai Fesztiválok Egyesületének megalakulása óta elnöke.
Töklecsótól a Bodagig

SzerkesztQje a

címmel megjelent gasztro-kulturális kiadványnak, amely a

cigányság gasztronómiájának ismertetésével foglalkozik.

Életcélja a magyar konyha

elfogadtatása és megismertetése a nagyvilággal, hogy Magyarország az idegenforgalomban
elismert rangot tudjon kivívni magának.

Csányi Sándor idQközben a magyar gasztronómia utazó

nagykövete lett, megszámlálhatatlan helyre hívják zsqrizni határon innen és határon túl.
Sokrétq tevékenysége mellett lakóhelyérQl, Abonyról sem feledkezett meg soha. Több éve
átvette a Kéknefelejcs Dalkör vezetését, amely azóta számtalan sikeres szereplést mondhat
magáénak. Évek óta szervezi a Dalok Estjét, melyen nagyon sok hazai és határon túli
énekes, zenekar lép fel. Meghatározó tagja a Nagyabonyi Színkörnek, mellyel számtalan
sikeres darabot adtak elQ. Legújabb munkája a Mikes tónál szervezett rendezvényekhez
kapcsolódó fQzQversenyek szervezése, melyre nagyon sokan örömmel jönnek itthonról és
határainkon túlról is. Színes egyéniségével, munkabírásával, elhivatottságával
országos és nemzetközi ismeretséget szerzett, szülQvárosának, Abonynak is.

Az Abonyiak

Abonyért Díjjal nem csupán elismerésünket fejezzük ki, hanem köszönetünket is.
Abony Város Önkormányzata nevében is gratulálnuk a kitüntetetteknek, és további jó munkát
kívánunk nekik!
Jandácsik Pál

Fotók: Borsányi János

(Nagyításhoz kattintson a képekre!)

