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Abony Város Önkormányzatának Lapja
Hungarikumok konferencia

Ezreket vonzott
a II. Abonyi
Pecsenye Parádé

2. oldal
Március 15. Abonyban

6. oldal
DOWN világnap

Farkaslaka küldöttségét fogadtuk

12. oldal
könyveit, valamint az abonyi Tarka
Borjú történetéről szóló könyveket
is elküldtem a helyi könyvtárba.
Szeretettel adtam át egy Abony
zászlót is Farkaslaka vezetőinek,
bízva abban, hogy sikerül testvértelepülésként együttműködnünk a
továbbiakban.
Ez vonatkozik mind a civil, mind
pedig a gazdasági kapcsolatok,
valamint a turizmus kölcsönösen
előnyös, közös építésére.”
Tisztelettel
Pető Zsolt polgármester

Nagy örömmel láttuk vendégül
Farkaslaka község delegációját,
akik március utolsó hétvégéjén érkeztek Abonyba..
„Megtisztelő, hogy Tamási Áron
szülőfalujának küldöttségét láthattuk vendégül.
Farkaslaka önkormányzata öszszesen kilenc erdélyi falut foglal
magában. A találkozás utolsó napján dolgozószobámban fogadtam a
település küldöttségét Kókai- Du-

dinszky Mónika alpolgármester
asszonnyal és Mészáros László
önkormányzati képviselővel, a
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnökével. Ezúton szeretném
megköszönni a kapcsolat létrehozásában közreműködő Kisfaludi
Arankának, a Pest Megyei Értéktár Bizottság szakreferensének
segítségét, valamint mindazon
abonyiaknak, akik már évek óta
kapcsolatban állnak az erdélyi te-

lepülés lakosaival,
vezetőivel. A találkozón helyi termékekből és magyar
portékákból
álló
ajándékcsomagot
adtam át a vendégeknek. E mellett
a helyi, és abonyi
szerzők: Zalán Tibor, Acsai Roland Farkaslaka polgármestere Kovács Lehel veszi
és Fekete Gábor át az Abony zászlót Pető Zsolttól
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Beruházásaink, fejlesztéseink tárgyában döntöttük
Pető Zsolt polgármester tájékoztatta
lapunkat a témában.
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete több fontos döntést
hozott meg rendkívüli ülésén március 10-én, melynek köszönhetően
kezdődhetnek a fejlesztések városunkban.
Többek közt döntöttünk a tavalyi évben kapott 174 millió forintos kormányzati támogatással
elnyert beruházások közül a Knézich Károly út építéséről, amelyet
a beszerzési eljárást követően a
HE-DO Kft. fog kivitelezni. Döntöttünk a Vasút úti járda megépítéséről, mely munkálatainak elvég-

zését a beszerzési eljárást követően
egy abonyi vállalkozás, a DUCOM
Út Kft. nyert el. E mellett döntöttünk a zártkertes nyertes pályázatunk megvalósításáról. Öt utca
építése, felújítása történik meg. Az
érintett utcák: Bodócs Köz, Szőlő,
Mogyoró, Szilva, Szamóca.
A három fejlesztés esetében aláírásra
került ezek után a munkaterület átadás- átvételi dokumentum. A műszaki ellenőr is részt vett ezen megbeszéléseken, és tájékoztatást adott a
kivitelezőknek az elvégzendő munkálatok paramétereiről.
A Knézich Károly utca építése a tervek szerint áprilisban kezdődik. A

A Kultúra Háza adott otthont az országos konferenciának Abonyban
március 24-én, melyre mintegy 20
település szakemberei érkeztek,
hogy meghallgassák a neves előadókat. A rendezvényen kötetlen
formában szakmai tapasztalatcserére is sor került. Abony Városa is
bemutatta értékeit. Az előadók szinte mindegyike kiemelte Csányi Sándor, az Abonyi Értéktár Bizottság
elnökének kiváló szakmai munkáját. Öröm volt hallani és megélni,
hogy az abonyi városmarketingről
a jelen lévő szakemberek elismerően
nyilatkoztak. A rendezvényen Pető
Zsolt polgármester mondott köszön-

tőt, zárszót pedig Csányi Sándor.
A program díszvendége Kisfaludi
Aranka, a Pest Megyei Értéktár
szakreferense volt.
A művelődési ház munkatársai egy
igazán tartalmas, és szakmai szempontból kiváló eseményt szerveztek,
melynek a tervek szerint lesz folytatása is. A konferencia egy nyertes
pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. A szakmai nap előadói
voltak:
Czipperer Zsóﬁa a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Intézetének
igazgatója, Détári-Lukács Ágnes a
Ceglédi Kossuth Művelődési Központ ügyvezető igazgatója, Jandácsik

kivitelező cég képviselője elmondta, hogy a fejlesztést, amennyiben
az időjárási körülmények engedik,
egy héten belül megvalósítja. A
Vasút úti járda megépítése lapzártánkat követően már meg is kezdődött. A felújítást szakaszolva végzik
annak érdekében, hogy a lehető legkisebb forgalmi akadállyal járjon az
építkezés.
E mellett megtörtént a munkaterület
átadása a Bitunova Kft. részére is. Öt
utca építése, felújítása történik meg
zártkertes övezetben. Krupincza János, a körzet települési képviselője
személyesen folytatott megbeszélést
a kivitelezővel.

Pál, az Abonyi Értéktár Bizottság
tagja, az Abonyi Lajos Művelődési
Ház munkatársa, Pallóné dr. Kisérdi Ilona, az Agrárminisztérium
Ere detvédelmi
Főosztály
vezetője,
Brinyi
József, a Hungarikum Szövetség
elnöke,
Terék
József Pest megye Önkormányzatának kulturális referense.

Döntött a képviselő-testület arról is,
hogy bíráló bizottságot bíz meg a
külterületi utak nyertes pályázatunk
megvalósításának előkészítésére.
Határozat született továbbá az Abonyi Üzleti Parkban megépítésre kerülő kisállat- és terménypiac megépítésére, a Sívó kúria részleges
felújítására, a Nagykőrösi út 3. alatt
lévő civil ház komplett felújítására
és a Mikes tó körüli futópálya esetében közbeszerzési eljárás megindítására létrehozott bizottságról.
Figyeljék az abonyi fejlesztésekkel
kapcsolatos folyamatos híradásainkat közösségi oldalainkon és a www.
abony.hu oldalon!
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Pecsenye Parádé eredmények
Március 18–19-én nagyszabású rendezvénynek adott otthont Abony városa. A Főtér megtelt vendégekkel, több
ezren érkeztek a rendezvényre, ahol
összesen 28 főzőcsapat mérte öszsze tudását. A szakmai zsűri kiemelte,
hogy nagyon színvonalas volt a csapatok munkája, és bizony nem volt egyszerű feladatuk a döntésben. A főzés
mellett versenyeztek szárazkolbászok
és pálinkák is. Rengeteg díj került kiosztásra. A rendezvény megálmodója Csányi Sándor gulyáskirálynak az
országos hírű szakmai zsűri díjat és
oklevelet átadva köszönte meg, hogy
jelen lehettek a rangos gasztronómiai
eseményen.
Íme az eredmények, minden résztvevőnek és díjazottnak nagy szeretettel
gratulálunk!
Pecsenye Parádé Főzőverseny eredmények:
Fődíj: Röﬀ Sparrow Team
Pecsenye arany: Röﬀ Sparrow Team
Pecsenye arany: Holker Magyarkanizsa
Pecsenye arany: Hadasék Bercelről
Pecsenye ezüst: Gelbert ECO FC SE
Pecsenye ezüst: Törtel Község Önkormányzata
Pecsenye ezüst: Hatósági-vágóhíd
Pecsenye bronz: Röﬁ Döﬁ Baráti Társaság

Pecsenye bronz: A hentes, a sebész
és a csempész, a séf
és az ész
Pecsenye bronz: Szeretlek Abony!
Kolbász különdíj: Keine Panic
Kolbász arany: Hatósági vágóhíd
Kolbász arany: Rocco Gyros Bár
Kolbász ezüst: Röﬁ Döﬁ Baráti
Társaság
Kolbász ezüst: Kunkori
Kolbász bronz: Új Tüzép
Kolbász bronz: Martonos
Hurka arany: Röﬀ Sparrow
Team
Hurka arany: Abonyi Tarkaborjú Egyesület
Hurka ezüst: DAKÖV Kft.
Hurka ezüst: Rocco Gyros Bár
Hurka bronz: Kinizsi
Hurka bronz: Törtel Község Önkormányzata
Szakmai különdíj
Arany: Röﬁ Döﬁ Baráti Társaság
Ezüst: Kunkori
Bronz: Gyimesközéplok
Szárazkolbászok versenye:
Szárazkolbász arany: Fekete Jenő
Szárazkolbász arany: Gönczöl József
Szárazkolbász ezüst: Fekete Jenő
Szárazkolbász ezüst: Bárány Sándor
Szárazkolbász bronz: Bálint Tamás
Szárazkolbász bronz: László Attila
Pálinkák versenye:
Fesztivál első díj: Kovács Róbert al-

mapálinka, fesztivál második díj: Gönczöl József
meggypálinka, fesztivál
harmadik díj: Kovács Róbert szilvapálinka.
Aranyminősítés:
Gáspár Csaba kékfrankos, Kovács
Róbert körte,
Kovács Róbert
birsalma, Kovács Róbert
sárgabarack,
Bakos Károly
szőlő, Veres
Ferenc szőlő,
Gáspár Csaba
törköly, Fazekas István Irsai Olivér, Király Borbála és
Andó József
szeder, Gáspár Csaba naspolya, Herédi Sándor
törköly, Gönczöl József bodza
Ezüstminősítés: Gáspár Csaba Cserszegi fűszeres. Gáspár Tibor Irsai Olivér, Gönczöl József Irsai Olivér, Lipák András szilva. Bárány Sándor
szilva, Veres Ferenc szilva, Fazekas
István bodza, Lipák András mandarin,
Kenyeres Dénes eper
Bronzminősítés: Bárány Sándor körte, Fazekas István birs, Gáspár Csaba kékfrankos, Herédi Sándor szilva,
Major Tibor füge, Bárány Sándor füge
Köszönet címet kapott: Veres Ferenc

körte, Herédi Sándor körte, Gáspár Tibor birs, Gönczöl József birs, Kenyeres Dénes birs, Major Tibor barack, Kenyeres Dénes barack, Gönczöl József
szőlő, Mádi Csaba Cserszegi fűszeres,
Gáspár Csaba Cserszegi ágyas, Gáspár
Csaba Irsai Olivér, Gönczöl József Irsai Olivér, Gáspár Csaba Kékfrankos
ágyas, Bakos Károly szilva, Füleki Antal szilva. Bakos Károly vegyes, Bene
László vegyes, Bakay Ákos málna
Részletes beszámoló, képek még: Újságunk 8. és 9. oldalán, valamint az
Abony.hu közösségi oldalon
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Felhívás

„Abony Közneveléséért” kitüntetés adományozásával kapcsolatos javaslattételre
A javaslatokat 2022. március 31. (csütörtök) napjáig a Polgármesternek címezve elektronikus úton az abony@abony.hu címre vagy postai úton
a 2740 Abony, Kossuth tér 1. címre kell megküldeni, illetve személyesen az Abonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell átadni.
További felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán az 53/360-135/101 telefonszámon vagy az abony@abony.hu e-mail címen.
Részletek, teljes kiírás: www.abony.hu

Jelzőrendszeri konferencia: Egyre több Az AGTitán Kft. alapoz az Üzleti Parkban
Gábor az AGTikisgyermekes család költözik Abonyba Antal
tán Kft. ügyvezetője és

A közelmúltban a témában érintett
szakemberek tartottak előadást a
Kultúra Háza Tükörtermében.
A Területi Védőnői Szolgálat is beszámolt a tavaly végzett munkájáról. Érdekes számadatokkal is szolgált az előadó, Kovácsné Zsámba
Emese. Abonyban öt területi védőnői státusz van, ezek mindegyike
betöltött. 2021-ben összesen 887
családot gondoztak, ahol kisgyermek vagy várandós anyuka van.
Tavaly összesen 266 várandós abonyi anyukát tartottak nyilván. 173

csecsemő volt a településen, és 1-3 éves kisded 344 fő, valamint
3-6 éves kisgyermek
617 fő. A védőnők által gondozott létszám
a tavalyi évben 1400
fő volt. 2021-ben 168
kisgyermek született
Abonyban.
Több szakember is elmondta, hogy egyre több kisgyermekes
Család költözik be Abonyba, és
most már nem csak a környező településekről, hanem Budapestről és
az ország legkülönbözőbb pontjairól is.
A gyermekekkel kapcsolatos úgynevezett jelzőrendszer célja az,
hogy amennyiben veszélyeztetetté
válik a gyermek életvitele, akkor
minél előbb észleljék és orvosolják
azt. A tanácskozáson felszólalt Pető
Zsolt polgármester is, aki megköszönte az e területen működő remek
szakemberek áldozatkész munkáját.

Magyar állampolgári eskü

Csanádi Csaba az Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezetője, az Abonyi
Üzleti Park menedzsere
megbeszélést folytattak
a napokban. Antal Gábor elmondta, hogy a
cége mintegy egy éve
vásárolta meg az Abonyi Üzleti Park 0161/22
helyrajzi számú, 3.037 m2es területét. Megkezdődtek
a földmunkák a megvásárolt területen, folyik a későbbi építmény alapjának
kialakítása.
Jó munkát kívánunk!

Folyamatban az új lámpatestek felszerelése
Ahogyan arról beszámoltunk, a
közelmúltban 60 új közvilágítási
lámpatest felszereléséről született döntés. A képviselő-testület a
munka elvégzését megrendelte, a
kivitelező Promex-Vill Kft. végzi
a feladatot. Már több helyről jelezték a lakók, hogy az új közvilágítási lámpatestek felszerelése
megtörtént, melyet ezúton is szeretnének megköszönni.

Ismét szenior foci

Március 10-én Balog Tímea Izabella
tett magyar állampolgári esküt a Városházán. A ﬁatal Hölgy már nyolc
éve él Abonyban, és elmondása szerint szeret itt élni. Tímea Segesváron született, Romániából költözött
hozzánk. Az állampolgári eskütéte-

len az anyakönyvvezető mellett Pető
Zsolt polgármester és a Kormányhivatal munkatársa vett részt.
Isten hozott nálunk, kedves Tímea,
kívánunk jó egészséget, boldogságot immár magyar állampolgárként is!

Március 13-án a Tóth Ernő Városi
Labdarúgópályán ismét a szeniorok
mérték össze labdarúgó tudásukat.
Összesen négy csapat versengett.
Az immár hagyományosan megrendezett torna résztvevőit az időjárás
is kegyeibe fogadta, hiszen gyönyörű tavaszias napon léptek pályára.
A tornát a Kecskemét nyerte, máso-

dik lett a Dabas, harmadik a hazai
Abony csapata, negyedik helyezést
ért el a Budapest Infúzió – mondta
el lapunknak Vincze Antal.
A szeniorok ezúton köszönik meg
a KID FC-nek a pálya- és létesítményhasználati lehetőséget és segítséget!
Képünkön az abonyi szenior csapat
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Könyvet hozott a Posta
„Ezúton szeretném megköszönni
az abonyi származású Radnóti-,
Zelk Zoltán- és Bárka-díjas magyar
író, költő, műfordító, drámaírónak,
Acsai Rolandnak azt a könyvet,
melyet a közelmúltban kézbesített részemre a posta. Mindig nagy
öröm számomra, ha abonyiak érnek el sikereket, és viszik hírünket
az országban-világban. Most ismét
ez történt, történik, hiszen Roland
remek, legújabb könyve az abonyi
gyermekkorát is feleleveníti.
Köszönöm Roland, és kívánok még
sok-sok hasonló szép sikert, könyveket!” – Pető Zsolt polgármester

Figyelem! Újra lesz Kéttorony túra!

Figyelem!
ÓVODAI BEIRATKOZÁS!

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2022. április 25. (hétfő)
8.00-12.00 óra
2022. április 26. (kedd)
8.00-12.00 óra
2022. április 27. (szerda)
8.00-12.00 óra
2022. április 28. (csütörtök) 8.00-12.00 óra
2022. április 29. (péntek)
8.00-12.00 óra
A beiratkozás a fent megjelölt napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodákban, a beíratás idején aktuális járványügyi szempontok ﬁgyelembevételével történik.
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda, 2740 Abony, Köztársaság út 11/a, 0670/658-2956; 06-53/360-211
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 2740 Abony, Bethlen Gábor utca
3-5., 06-53/360-132
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2740 Abony, Tószegi út 58/A,
06-53/360-825
Részletek: http://www.abony.hu/hirek/item/754-ovodai-beiratkozas

Abony Város Önkormányzata szervezett
formában nyújt humanitárius segítséget
Nagy Sándorné, az abonyi természetjárók vezetője örömhírrel szolgált. Idén újra megrendezik a Kéttorony Teljesítménytúrát:
Természetjáró csoportunk 1981 januárjában alakult 40 fővel. Célunk
egy szervezett központi szervezethez való tartozás volt. Így a Pest
megyei Természetbarát Szövetség,
és a Magyar Természetbarát Szövetség tagjai lettünk. Szempontjaink
voltak, hogy minél több emberrel
megismertessük a túrázás, a természet szépségeit, értékeit, biztosítani
a természetjárást, mint a szabadidő
hasznos eltöltését. Közösségi élmények megélése, a túrák, kirándulások, táborok szervezésével, kulturális programokon való részvétellel.
Túrázni bármikor lehet egyénileg,
csoportosan, de a csoportos túrázásnak közösségformáló ereje és
hangulata van. Az elmúlt 40 évben
hazánk szinte minden régiójában túráztunk, kerékpároztunk, számtalan
teljesítménytúrán vettünk részt.
Vándortáborokat szerveztünk, eljutottunk Erdélybe a Kárpátok magas
hegyeibe. Túráztunk az Alpokban,
a Szlovák Paradicsomban. Két éve

hazánk városainak megismerése
is cél lett. 1992-ben indult útjára a
Kéttorony Teljesítménytúra.
Az indulók száma évenként 200250 fő volt. Sokan szerették ezt
a túrát, de a 4-es út megépülésével, mivel keresztezte útvonalunkat, nem találtuk biztonságosnak
túránkat. Így 2016-ban a 25. túra
után felfüggesztettük azt.
Most, hogy a biztonságos feltételek megteremtődtek, április 30-án
újra indítjuk túránkat. Tervezett
túrák: 10, 20, 30 km-es gyalogos
és 50 km kerékpáros. Útvonal az
eredeti útvonalon Abony–Határdűlő–Újszilvás–Abony. Kerékpáros: Abony–Határdűlő–Újszilvás–
Tápió szőlős–Tápiószele–Abony
útvonalon.
A pontos túrakiírást áprilisban teszszük közzé.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a
természet szeretőket, és ami a legfontosabb a ﬁatalokat, hiszen Ők
tudják tovább vinni ezt a szép tevékenységet.
Nagy Sándorné
az abonyi túrázók vezetője
Fotó: Járdány Vanda

Ahogyan arról értesült az Ország lakossága, Ukrajnát az
elmúlt napokban menekültek
ezrei hagyták el az orosz–ukrán háború miatt. Abony Város Önkormányzata szervezett formában kíván segítséget
nyújtani a Magyarországra
érkező menekülteknek. A humanitárius
segítségnyújtást
Abonyban a Humán Szolgáltató Központ koordinálja. A lakosság részéről érkező felajánlásokat a Humán Szolgáltató
Központ veszi át és minden esetben
a Magyar Vöröskereszthez juttatja
el. A rászorulók számára, megfelelő helyre a Vöröskereszt juttatja el
az Abonyban gyűjtött adományokat.
Az adományozás mellett fel kell készülni a menekültek befogadására
is. Köszönöm azoknak a civileknek
a munkáját, akik az elmúlt napokban az adománygyűjtésben és a rászorulókhoz történő szállításban aktívan részt vállaltak!
Az adományok leadhatók a Humán
Szolgáltató Központ Szilágyi Erzsébet út 3. szám alatti egységében
munkaidőben, hétfőtől csütörtökig
8.00-16.00 óráig és pénteken 8.0012.00 óráig, vagy a Polgármesteri

Hivatal ügyfélszolgálatán és a Kultúra Háza portáján.
Az abonyi önkormányzati gyűjtőpontokra leadott adományokat Vank
Nándorné a Magyar Vöröskereszt
munkatársa átvette és elszállította.
„Köszönjük Abony lakosainak a felajánlásokat! Nagy öröm látni, hogy
a város lakói összefognak a bajban.”
– mondta Vank Nándorné.
Pető Zsolt polgármester lapunknak
elmondta, hogy továbbra is folyik
az adománygyűjtés, tekintettel arra,
hogy a jelek szerint erre a továbbiakban is nagy szükség van, illetve
lesz.
Bővebb információkat minderről az
Abony.hu közösségi oldalán találhatnak!
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Március 15. Abonyban
Az idei városi ünnepség kibővített programkínálattal várta az érdeklődőket,
és százakat vonzott a városközpontba a méltóságteljes, gyönyörű színpompás rendezvény. Ünnepi beszédet mondott Dr. Egedy Zsolt alpolgármester. Fellépett az Abonyi Fúvószenekar és Majorette csoport, vezényelt Király Borbála. Az óvodások saját maguk által készített zászlócskákat hoztak
a rendezvényre, melyeket a Rákóczifalvai Hagyományőrző Egyesület tagjainak segítségével ünnepélyes keretek közt helyeztek el. A Majsai Kiskun
Huszár Lovas Bandérium, Domoszlai Sándor színművész és Szebeni Szilvia Magyar vagyok című zenés műsora is látható és hallható volt. A rendezvény végén fellépett a Holdeső Zenekar. Az Abonyi Lovasklub Egyesület csodálatosan feldíszített hintói is hozzájárultak a rendezvényhez.
Pető Zsolt polgármester: „Verőfényes gyönyörű tavaszi időben került sor
Abony Város Főterén a Március 15-i ünnepségre. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vállaltak a jeles program megszervezésében. Így külön is köszönöm Járdány Vanda képviselő asszony szervező
munkáját, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester alkalomhoz méltó ünnepi beszédét, a Kultúra Háza dolgozóinak munkáját.
Természetesen minden fellépőnek is hálás
vagyok a színvonalas műsorokért. Végül, de
nem utolsó sorban köszönöm mindazoknak,
akik vagy személyesen, vagy közösségi oldalunkon részt vettek programunkon!”

Sok-sok kép még:
Abony Város facebook oldalán
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A Márciusi Ifjak nyomába eredtek az abonyiak
A Március 15-i Városi Ünnepség
kísérőprogramjaként került megrendezésre az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhely és az Abonyi Városfejlesztő Kft. szabadulós játékkal
egybekötött tematikus várostúrája.
A Pilvax ﬁataljainak nyomában
című játék az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, illetve maga
Március 15-e érdekes, történelem-

könyvekből kimaradt eseményeit
mutatta be az abonyi emlékhelyek
segítségével. A játékban összesen
16 csapat vett részt valamennyi
korosztályból: gyerekektől kezdve
az idősebbekig, tanulóktól kezdve
tanárokig. A játék füzetét a művelődési házban üzemelő Sarokház
Kávézó és Cukrászdában vették át
a játékosok, amely a nemzeti ünnep tiszteletére a legendás Pilvax
Kávéházzá alakult, és nem csupán

Támogatást kapnak testvérvárosi programjaink
Megérkezett a döntés, Abony Város Önkormányzatának testvérvárosi programok szervezésére
benyújtott két pályázata is pozitív elbíráslásban részesült. Ennek
megfelelően az eddigieknél is színesebb és tartalmasabb együttműködést alakíthatunk ki lengyel és
szlovák barátainkkal. Abonynak
jelenleg két testvértelepülése van.
2020-ban a lengyel Skrzyszów településsel, 2021-ben a szlovákiai
Nagyabonnyal írtunk alá megállapodást.
„A közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések” pályázati kiíráson kétszer egymillió forintot nyertünk el
közös programjaink támogatására.

Minderről Pótápi Árpád államtitkár küldött levelet Abony Város
Önkormányzatának. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága javasolta támogatásra a
projekteket. Ez alapján a Bethlen
Gábor Alap felett rendelkező Bizottság a pályázatokat pozitívan
bírálta el.
A pályázat tárgya a közösen
megrendezésre kerülő idei augusztus 20-i ünnepség, valamint közös
kiállítás és Tarka Téri rendezvény
volt. Nagy öröm, hogy támogatást
kaptunk, hiszen ennek segítségével
még szorosabbra fűzhetjük kapcsolatainkat a két testvértelepüléssel,
melynek nyertesei lehetnek a civil
szervezeteink, vállalkozóink is.

Lengyel delegáció

Nagyabonyi delegáció

kinézetében idézte meg a kor szellemét. Az ünnepségen résztvevők
belekóstolhattak a kor sütemény-,
étel- és italkülönlegességeibe is.
Emellett a Falumúzeum ’48-49-es
ereklyéit is meg lehetett csodálni.
A büfé még pár napig Pilvaxként
fog üzemelni, illetve a „lemaradt”
csapatok továbbra is átvehetik az
ingyenes tematikus füzetet az intézmény portáján.
Köszönjük a nagyszámú érdeklődést, és várjuk a következő
játékra a csapatokat! A játék még
folytatódik! Kérjük, érdeklődjenek
a Kultúra Házában!
Jandácsik Pál és Király Borbála
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Ezreket vonzott a II. Ab
Abony Város főterén március 18-án és 19-én rendezte meg az Abonyi Városfejlesztő Kft. a II. Pecsenye Parádét, mely hatalmas közönségsikert aratott. A rendezvényen 28 csapat főzött, 50 árus kínálta
a portékákat és sok-sok sztárt láthatott, hallhatott a közönség. Az
ilyen programnak hatalmas közösségépítő ereje van, ezt ezeken a
napokon is láthattuk, hiszen sok ezren vettek részt a rendezvényen.

Ferenc kommentje:

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves
Zsolt! Szeretném megköszönni a
tegnapi szép napot, amit tőletek
kaptunk. Köszönet neked és minden szervező munkatársnak, akik
a Pecsenye Parádét megvalósították. Sok ember sok-sok munkája
volt benne. Jó volt ott lenni, sok
baráttal találkozni, kiváló előadókat látni, na és ﬁnomakat enni.
Szuper volt. Érdemes volt a győri
kirándulásunkat áthelyezni. Jó
volt Abonyinak lenni. Szeretlek
Abony.

Köszönet

Ahhoz, hogy Önök bejuthassanak a Pecsenye Parádé területére,
beléptető kapukat kellett állítani.
A gyerekek akik nem gondolták
előre, hogy ilyen sok jegyet kell
kiállítaniuk és karszalagot feltenniük, hősiesen dolgoztak az egész
rendezvény alatt. Minden közösségi szolgálatot teljesítő diáknak
köszönetünket fejezzük ki!
A gyerekeket koordinálta: Király
Borbála.

Margó kommentje:

Köszönöm azt a rengeteg energiát,
amit ebbe a csodálatos hétvégébe
fektettetek. Örök emlék. Jó érzés
abonyinak lenni. Büszke vagyok
Rátok! Nagy ölelés a rengeteg pozitív energiáért, szeretetért, amit
kaptunk! Szeretlek Abony!

Pető Zsolt polgármester közösségi oldalán mondott köszönetet
a szervezőknek és résztvevőknek:

„Abony Város vendége volt az ország
egyik legnépszerűbb,
fantasztikus
előadó
párosa, Balázs Klári és Korda György.
Nagy öröm számomra, hogy a Pecsenye
Parádé színpadán őket
és a többi fantasztikus előadót láthattuk,
hallhattuk.
Köszönöm a főző csapatok,
a nagyszerű közönség,
vendégeink részvételét!
Hálás vagyok minden
szervezőnek a mai napért! Szép volt Abony!”

Abonyi Tarka Rendezvények üzenete

A II. Abonyi Pecsenye Parádé nem jött volna létre Pető Zsolt polgármester
úr támogatása nélkül. Természetesen azok nélkül sem, akik a stábjában
oroszlánrészt vállaltak: Csányi Sándor, Járdány Vanda, Csanádi Csaba,
Izsó Balázs, Király Borbála, Lőrinczy Veronika, Nagy-Bana Zsanett,
Abosec Team, Abokom, a művelődési ház összes dolgozója, DAKÖV,
Abonyi Polgárőrök, Abonyi Rendőrőrs, Szebeni Péter, Batta Zoltán.
Jövőre veletek újra ugyanitt!
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9

bonyi pecsenye Parádé
Jótékony főzés a Pecsenyeparádén

A II. Pecsenye Parádé a hagyományőrzés és a közösségi élmények mellett
a jótékonysági célokat is szolgált. A versengésre jelentkező csapatok a
kóstolójegyek árusításával három abonyi alapítványt is támogattak. Bölléreink és vidám csapattársaik összesen 460.190 Ft adomány gyűjtöttek,
melyen a három alapítvány egyenlő arányban osztozhat. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a munkájával vagy akár a kóstolójegy vásárlásával
is segítette e nemes akciót!
A TOP 3 adományozó:
1. DAKÖV Kft. - 46.500 Ft
2. Nagyabonyi Böllérek - 40.800 Ft
3. Kinizsi Pál Gimnázium- 35.370 Ft

A Grillkirály üzenete:

Kedves Vendégeink!
Nem szoktunk ilyet csinálni,
de most muszáj leírnunk egy
pár gondolatot. Ahogy tudjátok, sok fesztiválon voltunk
eddig. Tegnap és tegnapelőtt
Abonyban voltunk a II. Abonyi Pecsenye Fesztiválon.
El kell mondanunk, hogy rég
találkoztunk ilyen proﬁ szervezéssel. Minden időre megvolt,
Volt stabil áramunk, amiért nem
kellett külön szólnunk, folyamatosan szedték a szemetet, rengeteg kukát raktak ki (tudjuk, hogy
ez banális dolognak tűnik, de
sokszor mi szedjük a szemetet és
mi rakunk ki zsákokat).
Természetesen egyből volt vi-

zünk is, volt külön személyzeti
WC-nk (ami kötelező, de sajnos
sok helyen ezt sem tartják be), tehát maximálisan elégedettek vagyunk. Nagyon köszönjük, hogy
itt lehettünk, reméljük hamarosan visszatérhetünk ebbe a gyönyörű városba. Még egyszer le a
kalappal a szervezők előtt.

Köszönet támogatóinknak!

A rendezvényt támogatta a Mészáros Vendéglő, Innoven Kft, Retkes Tamás Ferrobau, Bálint Tamás, Horizont 95 Kft., Rozsdás Kft. Antal Sándor,
Boruzs Földi Marianna, Tündérvirág virágbolt, Csernus Gábor Agropont,
Közeli Kis Élelmiszerbolt, Lipóti pékség, Ici-Pici Virágüzlet, S. Tóth Sándor, Táborhegyi Levendulás és végül, de nem utolsó sorban a Stelázsi.
Hálás köszönet minden segítő kézért!

Köszönet katonáinknak!

A Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
68. vitéz Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalja Pálinkás Tibor alezredes zászlóaljparancsnok
vezetésével 8 fővel vettek részt a
játékos bemutatón. A Városháza mögötti területén, a Tarka Tér
egészén katonai játékos bemutatót
tartottak gyerekeknek, volt arcfestés, bozótharcos álarc készítés,
katonai toborzó iroda, lézerpálya,
akadály futópálya és fegyver bemutató. Köszönjük nekik, hogy
jelenlétükkel színesítették a Parádét és hogy végtelen türelemmel
és szeretettel szórakoztatták a
gyerekeket. Balangó Lászlónak
külön köszönet, hogy gardírozta a
vendégeket!

A rendezvényről fényképek, videók, cikkek még az Abonyi Tarka Rendezvények,
valamint az Abony.hu közösségi oldalán!
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Támogassa Ön is adója 1 %-ával
az abonyi civil szervezeteket,
egyházakat!

Kérjük a civileket, ha szeretnék meghirdetni bankszámla számukat a támogatáshoz, küldjék el a hirdetésüket nekünk ide: sajto@abony.hu, vagy itt kommentben! Közzétesszük közösségi oldalunkon, valamint az Abonyi Naplóban is!

1+1%-os rendelkezés 2022-ben
Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb
2022. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is.
Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után beﬁzetett személyi
jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek,
további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a
kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.
Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással
együtt vagy külön is lehet rendelkezni.
A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be
az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy az ÁNYK-ban a bevallással
együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Ismét Szenior Akadémia! Április 26!

Különterem

Február 21-én este remek színházi
élményben lehetett részük mindazoknak, akik megtekintették a Különterem című előadást a Kultúra
Háza Színháztermében.
A történet: Az elegáns párizsi LA
Casette Hotel különtermébe vacsorameghívást kap hat vendég. Először három férﬁ érkezik, akik nem

ismerik egymást. Aztán megérkezik
három nő, és itt kezdődik a meglepetések sorozata.
A főbb szerepekben Csepregi Éva,
Hegyi Barbara, Tornyi Ildikó,
Bozsó Péter, Szakács Tibor és Pusztaszeri Kornél volt látható.
Fotók: Borsányi János, képek még
az Abony.hu közösségi oldalán!

A Szenior Akadémia következő előadásának megtartására április 26-án
kerül sor. Előadó: Dr. Jászberényi
József PhD. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők a Városháza
dísztermébe, 15 órára. Az előadás látogatása INGYENES. Ezúttal a téma
a következő lesz: „A COVID után,
avagy poszt-COVID tünetek időskorban”
Sajnálatos módon a poszt-COVID

tünetek a fertőzésen átesett emberek túlnyomó részét jellemzik, a világ minden részében. A témához
kapcsolódó videóval is színesített
előadásban Dr. Jászberényi József
gerontológiai kutató összefoglalja a
COVID-fertőzés utáni legjellemzőbb
időskori tüneteket. Ezen kívül felhívja a ﬁgyelmet azok gyors és hatékony kezelésére. Az előadás egyórás
terjedelmű, látogatása ingyenes.

Nagy siker a Szenior Akadémia
második előadása is

Március 8-án került sor a Szenior
Akadémia második előadására, melyet a Polgármesteri Hivatal Dísztermében tekinthettek meg az érdeklődők. A jelenlévők szép száma is jelzi
azt, hogy az ilyen és ehhez hasonló
előadásokra nagy igény mutatkozik
Abonyban. A városvezetés számára jó érzés látni a nagy érdeklődést.
Mindenkinek ezúton is köszönjük a
részvételt, és természetesen hamarosan újra találkozunk, hiszen az előadás-sorozat folytatódik.
A mai rendezvény címe a „Ne dőlj
be! – avagy az idős korosztály átverési kísérletei” volt Kovács György
előadásában.
A trükkös csalók elsődleges célcsoportja az idősek korosztálya, aho-

gyan azt számos rendőrségi közleményben, hírben és felhívásban is
olvashatjuk. A csalók kifogyhatatlanok az „ötletekből”. Figyeljünk
egymásra! A rendezvény a Szenior
Akadémia közreműködésében valósult meg.
Az előadások látogatása ingyenes.
A Szenior Akadémia egy olyan program, mely segít a felnőttek nevelésében, oktatásában, képzésében.
Képek: Hegedűs Fanni
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Elhunyt Vágó István
Vágó István 1957.03.26.-án született.
Példás Családapaként mindig segített,
a hozzátartozóiért dolgozott 51 és fél éven át.
43 éven át boldog házasságban élt
Feleségével.
Vágó István 2022.02.15-én méltósággal viselt rövid ideig tartó súlyos betegség következtében Családja körében tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Halála felfoghatatlanul fájdalmas mindenki számára, aki ismerte Őt. Fájdalommal gyászolja Őt Családja: Felesége, két gyermeke, három unokája, és
minden családtagja.

Az Abonyi Napló olvasói és Abony Város lakossága nevében
mély fájdalommal osztozunk a Család gyászában.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok
szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
02.19. Farkas Tünde és Czenke Richárd; 02.22. Korbeák Beáta és Balla Gergő,
Kocsi Emese és Budai Csaba; 02.24. Vass Tünde Judit és Gyigor Pál; 02.25. Váradi Ida
és Andrási István Tibor, Gócza Ágnes és Kovács Attila István; 03.04. Kássa Magdolna
Krisztina és Make John, Hosu Karmen Ioana és Balog Tibi, Szebeni Szandra és Falusi
Tibor, Varga Adrienn Renáta és Szombat- Bodor Roland Norbert;
03.05. Jónás Anett és Falusi Miklós; 03.11. Sándor Cintia és Balázs Dávid,
Kósa Orsolya és Lukács Gábor, Fáli Rozália Tímea és Horváth György;
03.12. Németh Natália Virág és Várhalmi Sándor, Héjjas Anikó és Márkus Sándor

HULLADÉKINFÓK
Sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontja:
2022. április 4-én kezdődő héten. A zöldhulladékszállítás
április 11-én kezdődő héten a kommunális hulladék elszállításának
napján történik!

Elhunyt

Dr. Ördög György
gyermekorvos

Mély fájdalommal osztozunk a Család
gyászában Olvasóink és Abony Város Lakossága nevében.
A halál fájdalmas érintése megszomorítja a
szíveket és a lelkeket. Különösen fájó ez, ha
egy ORVOST, ha egy olyan EMBERT veszítünk el, akinek az élete
az ÉLET, a gyógyítás, a remény megadása a betegségben szenvedőknek. Dr. Ördög György ilyen EMBER volt. Szeretettel emlékezünk rá. Adjon vigaszt Családjának a nagy fájdalomban azoknak a
szeretete, akik most ezen sorokkal emlékeznek Rá.
Dr. Ördög György 1946. március 5-én született Abonyban, idén
ünnepelte volna 76. születésnapját. 45. éves jubileuma alkalmából
2015. július 5-én köszöntötték Őt a Semmelweis napi ünnepségen.
A Doktor Úr 2017. július 18-én az „Abony Város Egészségügyéért”
kitüntetésben részesült.
Orvosi hivatása mellett a rendszerváltás időszakában, a városi közéletben is letette névjegyét. 1990 és 1994 között önkormányzati
képviselőként tevékenykedett. A nevéhez fűződik Abonyban a régi
rendszert szimbolizáló utcanevek megváltoztatása. Szakmai hozzáértésével harcolt az egészséges ivóvíz biztosításáért. Az Egészségügyi Bizottság elnökeként városunk egészségügyi ellátásának jobbá
tételéért dolgozott.

Isten nyugosztalja.

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal
osztozunk a családok gyászában!

Barta Károly 92 év, Paulikné Ozsvárt Mária 59 év, Földi István 87
év, Kis Erzsébet Katalin 68 év,
Palásti Jánosné 89 év, Prágai Mihályné 79 év, Csáki József Mihály
81 év, Dr. Ördög György András
75 év, Antal Sándor 73 év, Oláh
Mihály, Kovács Mária 65 év, Dávid
Mária 68 év, Fekete Sándor Lajos
81 év, Bradács Józsefné 92 év,
Pásztor Jánosné 76 év, Varga
László 59 év, Halász Mária 74 év,
Földi Lászlóné 81 év

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként
MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti
és ünnepnapokon
16.00 óráig tart.
03.28.-04.03. Rozsnyai Patika
04.04.-04.10. Csontos Patika
04.11.-04.17. Benu Patika
04.18.04.24. Rozsnyai Patika
04.25.-05.01. Csontos Patika

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
Szerkesztőbizottság 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
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Down Világnap
Pető Zsolt polgármester írja közösségi oldalán:
„A Down-szindróma világnapját
(World Down Syndrome Day) március 21-én tartják. Az első világnapot 2006-ban rendezték. Az ünnep
célja, hogy felhívja a ﬁgyelmet a
Down-szindrómára, növelje a megértést, és segítsen, hogy a Down-szindrómások méltósággal és a társadalom
aktív tagjaiként élhessenek teljes életet. Ezúton én is szeretnék csatlakozni a nap ünnepléséhez.
Abonyban is élnek Down szindrómás Embertársaink, ezen a napon
személyesen látogattam meg őket
rehabilitációs
munkahelyükön.
Két Abonyi születésű, gyermekkorát városunkban élő költő könyvét
is magammal vittem a jeles
alkalomból ajándékul.
Elmondtam, hogy
nagyon büszkék
vagyunk mind
Zalán-Lipák Tiborra, mind pedig Acsai Rolandra.

Büszkék vagyunk az abonyi Down-os közösségre is,
hiszen csodálatos alkotásokkal
örvendeztetnek meg bennünket
nap, mint nap. Szeretettel
gratuláltam nekik munkájukhoz
és kívántam további jó alkotást.
Abony továbbra is minden tőle
telhetőt meg fog tenni értük!”
Ha vásárolnának Önök is a szép tárgyakból, akár Húsvétra, akár
más alkalomra, vagy
egyszerűen
csak
r
a lakásuk díszítésére, kérem,
egyeztessenek
Járdányné Dóka
Máriával: 20 587
80 36.

VÉRADÁSRÓL
Adományozz egészséget!
„Aki vért ad, életet ad”.
A Ceglédi Vöröskereszt szervezésében
Véradás
megtartására került sor Abonyban
2022. március 9-én – a Kultúra házában.

A véradáson 40 fő vett részt. Köszönet a véradóknak a segítségért.
A 2022 évi tervezett véradások időpontja: 2022. június 08.,
Kultúra Háza, 2022. november 23. Kultúra Háza.
A Ceglédi Vöröskereszt nevében köszönjük Csizmásné
Barna Juditnak a Kultúra Házában lévő Sarokház Kávézó és
Cukrászda üzemeltetőjének, a véradás napján a vérellátó központ
dolgozóinak és a véradás lebonyolításában résztvevőknek tett
büfé felajánlást.
Vöröskereszt Ceglédi Szervezete

Zöld Óvoda tábla a Szivárvány óvodában

Az abonyi Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde
sikeresen pályázott a Zöld
Óvoda cím elnyerésére.
Az ezzel kapcsolatos
tanúsítványt és táblát
a közelmúltban kapta meg az intézmény,
az ott dolgozók legnagyobb őrömére.
Széll Tamásné intézményvezető lapunknak elmondta,
hogy nagyon örülnek a cím elnyerésének, sőt, tovább munkálkodnak azon, hogy az ovi a környezetvédelmi nevelésben élen járjon.
Ezen cél megvalósítása érdekében jelenleg írnak egy pályázatot,
melynek célja a „Madárbarát” cím
elnyerése.
Az óvoda mindennapi történéseit szívügyének érzi Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester
asszony, aki munkája során a
környezetvédelem ügyét kiemelkedő fontosságúnak tartja. Ezért
is örült annak, hogy a Szivárvány óvodában az apróságok naponta részesülnek a környezettudatos nevelésben.
„Mikor beadta az ovi a pályáza-

tot a Zöld Óvoda cím elnyerésére,
én magam adtam hozzá az ajánlást, mert szeretném, ha Abonyban egyfajta tudatformálás lenne, és ezt kicsiknél kezdenék. Ez
nem az én érdemem nyilván, hiszen ők ezt már sokkal hamarabb
elkezdték. Nagyon nagy öröm
számomra, hogy elindult ez a folyamat Abonyban. Bízom abban
is, hogy csatlakozni fognak hozzájuk más oktatási intézmények
is, és minél több helyen megvalósulhat a „zöld szemléletmód”
átadása. Gratulálok a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde minden munkatársának!” – mondta el lapunknak adott interjújában Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester
asszony.
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XIX. Kolláth Béla Emléktorna, Ezüstéremmel jöttek haza az U16-osok!
A torna legjobb kapusa Császár
Olivér lett!

-Hogyan értékelitek a tornát, az ott
töltött napot?
-Természetesen
örülünk
az
ezüstéremnek, hiszen egy nagyon
rangos, jó szervezésű és színvonalas
tornán vehettünk részt, ahol
ismét megmutathattuk magunkat.
Csalódottak azért lehetünk, hogy
veretlenül lettünk másodikok, hiszen
az első helyen végzett Szolnoki
MÁV U16-osai csupán a jobb
gólkülönbségének
köszönhetően

tudtak csak minket megelőzni.
Nagyon hasznos volt a felkészülésünk
szempontjából az itt
töltött nap és persze
mindenkinek adott egy
kis önbizalmat, hogy
jó és eredményes az
az út, amit követünk.
Elégedettek lehetünk a
játékkal, hozzáállással,
mindenki
egyformán
kivette a részét a
sikerekből. A 2006osok vállukon vitték
a csapatot, a ﬁatalabb
játékosoknak
pedig
lehetőségük
volt
belekóstolni egy ilyen komoly torna
hangulatába. Fontosnak tartottuk,
hogy emlékezzünk Kolláth Bélára,
aki a névadója volt a kupának és mi
Ulvicki Misikére is emlékeztünk.
Edzők: Szűcs Bence, Némedi
Tivadar Csapattagok: Császár
Olivér, Dávid László, Csányi Hunor,
Kovács Roland, Kovács Bence,
Benedek Árpád, Halas István, Tóth
Dominik, Szalóki Dániel, Bartúcz
Dávid.

Bepillantást nyerhetünk az U19-es csapat felkészülésébe,
mindenki készül a márciusi rajtra!

-Hogyan készöltetek az előttetek
álló feladatokra, illetve mikor
kezdtétek a felkészülést?
-Igazából nem volt megállás,
miután vége volt a bajnokságnak,
novemberben és decemberben is
edzettünk. Jelen helyzetben nem
engedhetünk meg magunknak pihenőt,
fejlődni akarunk folyamatosan, így
nem volt külön felkészülés, folytattuk,
amit elkezdtünk a nyáron. Örömmel
jöttek a srácok a két ünnep között
is, ha úgy volt lehetőség edzeni,
akkor kora reggel. Ezzel kölcsönösen
fenntartottuk egymás motivációját.
Öt edzőmeccset játszottunk, január
végén már Fegyvernekre utaztunk. A
csapatösszetartás jegyében pedig az
MTK – Ferencváros meccset néztük
meg közösen, ami nagyon nagy
élmény volt.
-Hogyan értékeled a lejátszott
felkészülési meccseket?
Azt elmondhatom, hogy valamennyi
csapat erősebb volt nálunk, előrébb
tartanak jelenleg. Az volt a cél,
hogy tapasztaljunk, ha fejlődni
akarsz, akkor mindig jobbaktól és

az erősebbektől lehet tanulni. Volt
szorosabb és súlyosabb vereség és
döntetlen is. Nem nyertük meg egyik
meccsünket sem, mégis tele vagyunk
önbizalommal, hiszen tudjuk azt,
hogy jó úton járunk. Mindenki
megértette, hogy ebben az évben nem
lehet nagy terhet rakni az együttesre
eredmények terén, viszont két év
múlva Pest- megye legjobb csapatai
közé szeretnénk tartozni, ezért is
dolgozunk keményen, türelmesen és
persze nagyon tudatosan.
-Mit vártok a bajnokságtól?
A Pest megyei III. osztály alsóház
délkeleti
csoportjába
kaptunk
besorolást. Ha azt veszem alapul,
hogy az alapszakaszban és a
rájátszásban is jól szerepeltünk,
nehéz megmondani, hogy miért nem
a felsőházba jutottunk, szerintem
ezt senki sem érti... Azonban nem
szeretnénk ezzel foglalkozni, örülünk,
hogy végre kezdünk, igyekszünk
élvezni a focit és minden találkozón
szeretnénk emlékezeteset alkotni.
Információk: Némedi Tivadar edző

Sok szeretettel gratulálunk a Fergeteg Triatlon SE sportolóinak!

A közelmúltban került megrendezésre ünnepélyes keretek között
Törökbálinton a Sportcentrumban

a Magyar Triatlon Szövetség díjátadó ünnepsége. . Itt két év teljesítményét értékelték. Ezen
az ünnepségen a Fergeteg
Triatlon Sportegyesületnek 2020-as eredményeik alapján 7 fő, 2021-es
teljesítményük szerint 9
fő kitüntetettje volt. Ez
országos szinten is kimagasló eredménynek számít.
Gratulálunk minden díjazottnak!
2020. évi díjazottak
Triatlon és duatlon I. osztály
junior ﬁú: Vincze Ákos
Triatlon és duatlon utánpótlás aranyjelvény ifjúsági lány:
Molnár Gréta
Triatlon utánpótlás aranyjelvény
ifjúsági ﬁú: Soós Gergő Gyula

18-24 évesek összetett triatlon
ranglista 2. hely: Farkas Lilla
18-24 évesek összetett duatlon
ranglista 2. hely: Farkas Lilla
35-39 évesek összetett triatlon
ranglista 1. hely: Major Gábor
50-54 évesek összetett duatlon
ranglista 3. hely: Medveczky Edit
35-39 évesek sprint triatlon ranglista 2. hely: Major Gábor
U23 Év sportolója Duatlonban
Soós Fanni
2021. évi díjazottak
Triatlon I. osztály junior lány: Kiss
Alexandra
Duatlon utánpótlás aranyjelvény
serdülő lány: Sass Vivien
Triatlon és duatlon utánpótlás
aranyjelvény ifjúsági ﬁú: Soós
Gergő Gyula
18-24 évesek összetett duatlon
ranglista 1. hely: Farkas Lilla

40-44 évesek összetett duatlon
ranglista 2. hely: Major Gábor
40-44 évesek összetett triatlon
ranglista 3. hely: Major Gábor
50-54 évesek összetett triatlon
ranglista 2. hely: Medveczky Edit
Duatlon I. osztály felnőtt: Farkas
Lilla
40-44 évesek sprint triatlon ranglista 3. hely: Major Gábor
50-54 évesek sprint triatlon ranglista 3. hely: Medveczky Edit
Triatlon ranglista junior ﬁú 3. hely:
Soós Gergő
U23 Év sportolója Triatlonban
Soós Fanni
Jövő triatlon versenyzője újonc 2
lány: Falusi Léla
Képek még: Abony.hu Facebook
oldala
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Ez nagyon szép lesz!

Varga János Olimpiai Bajnok birkózó, a Nemzet Sportolója a napokban Családjával személyesen
is megtekintette a birkózócsarnok
építését. János bácsi örömmel
nyugtázta, hogy a róla elnevezett
sportlétesítmény építési munká-

latai a terveknek megfelelően
haladnak az EU Építő Kft. munkatársainak kivitelezésében. A
csarnokra már lassan minden cserép felkerül, hamarosan kezdődnek a belső munkálatok. Ahogyan
arról beszámoltunk Önöknek, a

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola AMI udvarán épülő csarnok
tervezett átadási ideje ez év augusztusa. A létesítmény megvalósítását a Magyar Birkózó Szövetség és az EMMI is támogatja.
Abony Város Önkormányzata

31,2 millió forint önerővel járul
hozzá a fejlesztés megvalósításához. Ezzel méltó edzéskörülményeket teremtenek az Abonyi Birkózó Club sportolóinak, akik az
egyik legsikeresebb abonyi sportágban versenyeznek.

Szeretettel gratulálunk! Az Abonyi Birkózó Club hat versenyzője jutott
tovább a Diák I. kötöttfogású Országos Bajnokság döntőjébe!
2022.03.19.-én Abonyban a Varga István Sportcsarnokban került
megrendezésre a Tarjányi János
Emlékverseny a Komáromi Gép
Kupákért. A rangos sportesemény
Budapest és Pest megyei régió országos elődöntő és meghívásos
nemzetközi szabadfogású birkózó
verseny és Gyermek Gála volt.
A verseny jó hangulatban, 23 csapat 217 indulója részvételével
szabadfogásban zajlott le.
Vajdasági Zomborból érkező birkózók is emelték a verseny színvonalát. A ﬁataloktól nagyon sok akció-

dús, küzdelmes mérkőzést láthatott
a szép számú közönség.
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönet a támogatóinknak és a szülőknek a versenyen nyújtott segítségükért!
Az Abonyi BC ﬁatal versenyzőinek
eredményei:
Diák II. korcsoport (10-11 évesek)
Horváth János 26 kg I. hely
Rajki-Kocsis Niobé 42 kg VIII.
hely
Diák I. korcsoport: (12-13 évesek)
Viszkok Bence 29 kg II. hely
Egedi Balázs 32 kg III. hely
Jakab Marcell 32 kg IV. hely

Sillei Janka 35 kg II. hely
Földi Kevin 35 kg VII. hely
Mező Olívia 35 kg VII. hely
Daróczi Kristóf 54 kg IV. hely
Vadas Roland 69 kg V. hely
Kemenczés Áron 85 kg I.hely
Baksa Bálint 85 kg I. hely
Varga Zsombor 85 kg. VI. hely
Serdülő korcsoport eredménye:
Donkó Lehel 44 kg I. hely
Földi Krisztián 44 kg III. hely
Abonyi Martin 35 kg IV. hely
Horváth György 52 kg VI. hely
Lajhó Roland 62 kg III. hely
Lajhó Norbert 62 kg III. hely
Gyermek korcsport (8-9 évesek)

Egedi Kornél II. hely
Torma Balázs III. hely
Viszkok Máté I. hely
Csizmás Dávid II. hely
Horváth Dominik I. hely
Földi Petra III. hely
Csapatverseny végeredménye:
Diák I. korosztályban:
I. ESMTK
II. Abonyi BC
III. FTC
Diák II. és Serdülő összevont csapatversenyben:
I. ESMTK
II. FTC
III. Abonyi BC
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15

Nőnapi köszöntő
Pető Zsolt polgármester Nőnap alkalmából köszöntötte a Hölgyeket a Rózsakert
Nyugdíjas Klubban, valamint közösségi oldalán.
„Kívánok
mindenkinek jó egészséget,
nagy- nagy szeretetben eltöltött éveket! Valamint azt,

hogy minden nap legyen
Nőnap!”
„Két okból szoktuk bámulni a
csillagot, mert ragyog, és mert
kifürkészhetetlen. Közvetlen
közelünkben azonban van
egy sokkal elbűvölőbb és
sokkal mélységesebb
titok: a nő.”
Victor Hugo

Célba érnek a szívecskékbe helyezett kupakok
A közelmúltban a Szabgran Gyártó
és Szolgáltató Kft képviselőjét fogadta Pető Zsolt polgármester. Az
abonyi vállalkozás részére összesen
1300 kilogramm PE kupakot adtak
le. A gyűjtőszívek a Kultúra Háza
előtt találhatók, melybe nagyon sok
abonyi hozott szelektíven kupakokat. az 1300 kilogramm kupak értéke 78.000 forint, mely összeget az
Egyedül Nem Megy Alapítványnak
adták át.

A kupakok gyűjtése természetesen
tovább folytatódik. Ne feledjék: Sok
kicsi, sokra megy! Közben óvjuk
környezetünket is, hiszen a Szabgran Kft a leadott műanyag hulladékot újrahasznosítja.

Átadták a 4-es új szakaszát
Február 22-én adták át hivatalosan az M4-es út Abony- Törökszentmiklós közti új szakaszát,
mely nem lett „ﬁzetős”. Varga
Mihály a nettó 125 milliárd forint
hazai forrásból megvalósult, több
mint 27 kilométeres, kétszer kétsávos autóút szolnoki pihenőhelyén tartott eseményen kiemelte:
a 2010-ben még kevesebb, mint
1300 kilométeres gyorsforgalmi
úthálózat hossza mára meghaladja az 1900 kilométert.

Megkezdődtek a Zenebölcsi foglalkozások

Boldogan vették birtokba a babák
és mamák a Kultúra Háza klubtermét. A foglalkozásokat Fazekas-

Tatár Csilla tartja. Szerdánként 9
és 10 órától várják a kicsiket és az
anyukákat. Még lehet csatlakozni!
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Köszönet a zsűrinek!

Kedves Abonyiak!
Nagyon vártuk, megrendeztük, jó
volt. Ezek a tények. A Pecsenye Parádéról beszélek, amely március 18-19én zajlott Abony főterén. Sokan voltunk, 28 csapat igyekezett megmutatni
az országnak-világnak, hogy mi az az
igazi hurka, kolbász, pecsenye. Van,
akinek ez sikerült is, mert a tiszteletet parancsoló zsűri nagyon határozottan döntött. Apropó zsűri! Egy ilyen
rendezvényen, ahol verseny is meg
van hirdetve, az egyik legfontosabb
„kellék” a zsűri. Jön, megy, néz...
... ki
tudja, mit… Mindenki az arcát nézi a
zsűri tagjainak, hátha
átha leolvas valamit.
„Na?” – kérdi a versenyző. „Jó, jó…”

– mondja a nagyra becsült zsűri. Aztán belebonyolódnak valami nagyon
kacifántos szakmai diskurzusba.
Hát, így működött ez az Abonyi Pecsenye Parádén is. Nagyon tiszteletre
méltó zsűri volt. Higgyék el nekem,
nagyon sok helyen megfordulok, látok ezt, azt. Abonyban a II. Pecsenye
Parádén nagyon meg voltam elégedve
a zsűri munkájával. Korrektek voltak,
nagyon komolyan vették, és valóban
szakmai volt. A zsűri elnöke Opoczki
István, Venesz- és Oscar díjas, életmű
díjas szakember volt. Tagja az Első
Magyar Fehérasztal Lovagrendnek, a
Szabadtűzi Lovagrendnek.

„Végigfőzte” a világot, végigjárta
Magyarországot. Itt volt a Hungarikum díjas Békéscsabai kolbászklub
elnöke, Korim Valéria és csapata
is. Adamik Lajos szintén zsűrizett
nálunk, aki az ország legjobb kolbászait készíti. Bertici Kinga Szatmárnémetiből érkezett, aki mesterszakács, igazi sztár Erdélyben.
Poráczki András Emődről érkezett
vajdasági magyar. Tag volt Klöcz
Géza producer, ﬁlmrendező, az
Eszterházy Barokk Főzőverseny
megálmodója és szervezője. A pálinka zsűrit a Zentai Pálinka Lovagrend tagjai adták, és a mi Pataki Misi

Ezúton szeretnénk megköszönni minden iskolásnak és óvodásnak, akik március 15. alkalmából zászlócskákkal, nemzeti színű
műalkotásokkal díszítették fel
Abonyt! Képünkön a Somogyi iskola 3. c osztálya látható.

bácsink. Kássa Tibi hentes csapata
pedig a szakmai munkát értékelte.
Úgy gondolom, hogy a zsűri minden
elvárás és szakmai tudás birtokában
volt. Az értékelés szempontjai között szerepelt a térség és Abony hagyományainak követése. Íz, látvány,
mert hiszen egy kolbásznak nemcsak
jónak, de szépnek is kell lennie. Én
őszintén mondom, hogy a II. Abonyi
Pecsenye Parádé zsűrije méltó volt a
rendezvény színvonalához. Minden
főzőversenynek ilyen színvonalas
zsűrit kívánok. Köszönöm a munkájukat!
Csányi Sándor

