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Nik ola Tesla: Nagymusical Abonyban
Szeretettel ajánlom!
Kétféle ember létezik. Aki szereti a 
színházat, a musicaleket, és aki nem 
jár színházba. Nem titkolt célunk, 

hogy helybe hozzunk egy fergete-

mutatja be. Nicola Teslát méltán Nyitni, nyitni, nyitni! Vinni a hírün-

geink legyenek a ma még ismeretle-

retné látni a Teslát, az akár 4900 fo-

A Tesla nagymusical Utazás a nagy-



Varga János Birkózócsarnok éle-

kálatok után, eredményes közbe-

Zsolt polgármester és a köz-
beszerzésen nyertes aján-

Abony Város Ön-
kormányzata 

a feladat elvég-
zésével.

A tervek sze-
rint még a nyár 
folyamán meg-

A megbeszélésen részt vettek a 
Településfejlesztési Osztály mun-
katársai, valamint a Ceglédi Tanke-

és az általános iskola intézményve-

tériuma arról tájékoztatta Abony 

Város Önkormányzatát, hogy 
Dr. Szabó Tünde sportért fele-

az abonyi birkózócsarnok 

mester elmondta, 
hogy a városveze-

és a tényleges 
költségek megis-
merése érdekében 
idén tavasszal el-

les közbeszerzési 
eljárást, melynek 

lékkeret) volt.

meghaladta a már korábban meg-

zat saját pénzügyi forrás keretét.
A helyzet megoldása és a megva-

mányhoz, melyben kérte a hiányzó 

Korábban Kiss Gyula professzor, 

zentációt az abonyi piac „újragondo-

tületének ülésén. A látványtervekben 

meg. Tekintettel arra, hogy a piac fej-

szükség lesz a látványtervek konkrét 
kidolgozására, az engedélyes tervek 

Kiss-Járo-

Abony Város Önkormányzatának 

vüli ülésén egyhangú igennel dön-
tött arról, hogy az Abonyi Horgász 

kapja meg a jelenleg is a kezelésük-
ben álló tavat a civil szervezet. 

kormányzatának 1/1 arányú kizá-

ingyenesen az Abonyi Horgász 

Barna József, az Abonyi Horgász 
Egyesület elnöke tavaly októberben 
kérelmet nyújtott be Abony Város 
Önkormányzata felé, melyben az 

Az Abonyi Horgász Egyesület 
kész hosszútávú beruházások elin-

viszont ennek alapfeltétele, hogy 

Abony Város Önkormányzata 

pontként tárgyalta a közétkezte-
tésre vonatkozó pályázatot. En-
nek eredményeként elfogadásra 

a közétkeztetést Abony Városá-

A versenyeztetési eljárás során 

si szolgáltatás nyújtása Abony 

hosszútávon az egyesület használa-
tában legyen.

Erre mondtak igen a települési 

mékekkel kedveskedett

katársa



GYÁRLÁTOGATÁS: Megkezdte 

lyet mindennapi munkájukhoz kap-
nak helyben.
  Ahogyan arról beszámoltunk, az 

tagja, és egyedi ékszerek gyártásával 
foglalkozik. Az ebben a gyárban 

nak” Olaszországba. Az üzemlátoga-
tás alkalmával bemutatták a gyártá-
si folyamatot, valamint a gépeket is 
üzem közben. Mindenki bízik abban, 

munkavállalói létszámmal üzemelhet 

bizottsági elnökhelyettes, valamint 

Pet  Zsolt polgármester további 
aktív l 
biztosította a helyi üzem munkatár-
sait, kiemelve, hogy tudja, hogy na-
gyon sok helyi ingázó szeretne vég-
re Abonyban dolgozni. Izsó Balázs 
küls s bizottsági elnökhelyettes a 
kezdetekt l aktívan segítette, mene-
dzselte a TGE abonyi letelepedését, 
és most is megtesz mindent annak 
érdekében, hogy segítse az üzem 
kezdeti lépéseit.

megköszönték azt a segítséget, me-

tött arról, hogy pályázatot nyújt be 
az Üzleti Park területén tervezett 

parkoló megépítésére. 
Az abonyi projektet a Vidékfej-

lesztési Programok Irányító Ha-
tósága támogatásra alkalmasnak 
ítélte és 100 millió forint támoga-
tásban részesítette.
 A beruházás során az Üzleti Park-

562 négyzetméteres csarnok épül, 
ami a szociális helyiségek mel-

aci-kereskedelmi funkciót lát el. 

így a galamb és egyéb szárnyasok 
mellett a kishaszonállatok, illetve 

termékek be mu ta tására és ér té ke-
sítésére. 
 A projekt célja a hagyományokra 

mának növelésével a helyi bevételek 
gyarapítása. Abony Város Önkor-
mányzatának fejlesztése Magyaror-
szág Kormányának támogatásával 

dasági, Vidékfejlesztési Alapjából 
valósulhat meg.

Térfi gyelő kamerák kerülnek a 
labdarúgó pályára, használhatják 
a létesítményt a szeniorok

ter irodájában folytatott megbe-
szélést Molnár Károllyal, az abo-

aktuális témákról beszélgettek, ilyen 
volt többek közt a közelmúltban a 

rongálás is. A hazai csapat kispadjá-
nak borítását megrongálták.

Molnár KárolyNagy Tamás

lyán történt rongálás témájában fel-
jelentést tett a sportegyesület, folyik 
a nyomozás. Pótolják az eszközöket, 
helyrehozzák a hibát, ebben Abony 
Város Önkormányzata segítséget kí-
ván nyújtani.

„Ezen kívül önkormányzati se-
gítséggel elkészül egy kamerarend-

szerint elejét veszi az ilyen rongá-
lásoknak. Az önkormányzat tehát 
ennek a kamerarendszernek a ki-

Abony Város Önkormányzata 40 
millió forintot nyert útépítésekre! 

utcák újulnak meg. Abony Város 
Önkormányzata újabb pályázati 
forrásokat is igénybe kíván venni 

útfelújítások at is.

– mond-

mester.

lapunknak elmondta, hogy a szenior 
labdarúgókat azzal kívánják segíteni, 
hogy létesítményhasználatot biztosí-
tanak számukra heti két alkalommal. 

sítmény-használati szabályok be-

labdarúgóink számára is a rendsze-

ban mégsem lehetséges a pályahasz-
nálat a szeniorok számára, mert ver-
senyek, sportrendezvények vannak 

tosítani a Varga István Városi Sport-

Károly elnök.

szélés végén további sikeres bajnoki 
szereplést, és persze jó nyári pihenést 

építésében is segítséget kíván nyúj-
tani, úgy, hogy ezt bekötjük a vá-

 Köszönöm, és egyben öröm szá-
mo mra, hogy a KID FC eddig is el-
követett mindent, és biztos vagyok 
benne, hogy ezek után is el fog, an-
nak érdekében, hogy ilyen szépen 
rendben tartják a pályát és annak 
környezetét. Rengeteget tesznek, 
hogy így legyen, és nagyon sok ter-



Több d

 315.789.383 Ft

 300.000.000,- 
Ft

 299.999.914 Ft

15.789.469 Ft
A tervek szerint az alább felsorolt 

szakaszokon csak la-

sára.

Abony külterületi útjainak felújítására pályázik

Abonyi alvállalkozó bevonásával építette
az utakat a Bitunova

az Abonyi Üzleti Parkban

2

A 
cég a területet 

lesztési terveit 

vásárlás mellett 

nyeként megvette az ingatlant.



 A levendulaül-

Átadták az erdei iskola épületét

Sikeres az abonyi közfoglalkoztatási program



A Trianoni békediktátum 101. évfordulójára emlékeztünk
Június 4-én a Millenniumi Emlék-
kertben került sor a Trianoni béke-
diktátum 101. évfordulós megem-
lékezésére. Emlékbeszédet Antalné 
Nagy Magdolna történelem szakos 

teszünk közzé néhány gondolatot:
„Június 4-e Trianon gyásznap-

sailles-ban a Trianon kastélyban 

akkor is megemlékezünk városunk-
ban és Magyarországon egymásért 

Ma sokan tevékenykednek szív-
vel-lélekkel azért, hogy az újabb 
nemzedékek számára is fon-
tos legyen a közös múlt. Ne csak 
tananyag legyen az iskolában, 
hanem személyesen is megismer-
hessék történelmünk eme gyász-
napját. 
A magánéleti tragédiát minden em-
ber nehezen dolgozza fel. A nemze-

A magyar nemzet történetében az 

egyik legújabb ilyen trauma az 

ennek értelmében Magyarország 

vagyonának mintegy kétharmadát. 

leteken több mint 3 millió magyar 
is élt. 
 „Én nem tudom eltitkolni azt a 

akarta megmagyarázni. (…) A 

szétdarabolásáról van szó és 
Magyarország három és félmilliónyi 

lakosságának feláldozásáról jóval 
tudatlanabb és inferiórisabb népek 

miniszterelnök)
A történelmi Magyarország két-
harmadát elcsatolták, a 325 ezer 

radt. A Felvidéket és Kárpátal-
ját Csehszlovákia kapta meg. 

Erdélyt, a Partiumot és Bánát 
egy részét Románia, a délszláv 
királysághoz került a Délvidék, 
a Bánát másik része, a Bács-
ka és Baranya háromszög. (Fiu-
mét Olaszország szerezte meg.) 
Ausztriának ítélték Nyugat-Bur-
genlandot. A 18 millió lakosból 
Kis-Magyarország területén 7,6 
millió maradt, 3,5 millió magyar 
átkerült a szomszéd államokba, 
s ezek zömében tiszta etnikumú 
tömböket képeztek.

volt a magyar nép életében. Nega-

meg az ország a teljes elszigetelt-

Ez a megemlékezés az összetar-

emléket.
Sokáig a történelem igyekezett 
megfeledkezni a magyarok szá-

akiknek semmi sem jut eszükbe 
Trianonról. 
A rendszerváltás után került visz-
sza a történelemkönyvekbe is a 

egyesek még tanulmányaik során 

Záró gondolatként Juhász Gyula 
verssorával fejezem be a mai meg-

reá.”

ket.
Antalné Nagy Magdolna
2021.06.04.
Teljes beszéd: www.abony.hu

Falumúzeum Baráti Köre által 
közösen szervezett Györe Csaba 

városi szabadulós játékként került 
megrendezésre. A mediátor nélkü-

iránymutatója egy kalandor pakk 

feladványok helyes megoldásai 

lyek egy GPS koordinátát rejtettek.

szönünk.

Július 13-án Dr. Egedy Zsolt 
alpolgármester tortával és 
díszoklevelekkel köszöntötte 

születésnapja alkalmá-
ból.

biztosan hozzájárul a 
természetben végzett 

kis szilvalekváros süteményért is. 

Drága Papikánk!

mindig. 

ga Papikánk!

Isten éltesse Retkes Sándort 90. születés-



Ungvári Miklós, az olimpiai ezüstérmes
judo legenda Abonyban táborozott

A Fergeteg Triatlon SE tevékenységét már 
hosszabb ideje támogatja a Honvédelmi 
Sportszövetség, pályázat útján. Ebben az 

borozásra kapott pályázatos forrást. Ennek 

mert sikerült több, más sportegyesületet is 

lyekkel talán még sosem találkozhattak.  Az 

tek a változatos programok.

van a sportban, örülünk, hogy ott 

nek, azoknak, akik esetleg most még 
nem  sportolnak, de ez arra ösztönzi 

sportoln. Merjünk magyarok lenni, 
legyünk rá büszkék, hogy magyarok 

Nagy teher van az olimpikonjainkon, 

Számokat nem szeretnék mondani, 

vagyok ebben érzelmileg is, hiszen 

szerzett az olimpián. Ungvári Attila 

listán, megnyerve az ottani Grand Szuper sporttábort szerveztek triatlonosaink

itt leszek Abonyban, és jöttem 

ramot raktak össze azoknak a 
gyerekeknek, akiknek 

ez az élményük 
a természettel. 

új dolgokat 
tapasztaltak meg, amit mi még talán 

rejtekében. Úgy gondolom, hogy 

nak eleget téve Abonyban vett 

adott interjújában 
elmondta, hogy 

„Most visszahívtak bennünket, így 

A végére úgy láttam, hogy kezdett 

patokban versenyeztek. Azt mondom, 

– Mivel telik a nyarad?

számomra, hiszen ott kéne lennem, 

sorban  erre, hogy kint lehetek ezen 

sporttáborban. Ezúton is szeretnénk 

tette mindezt, segítséget adott hozzá. 

Olimpiának a magyar küldöttség. 

Figyelem!
H ázhoz szállítás
a Mészáros Vendéglőben



Köszönjük egészségügyi dolgozóink áldozatkész munkáját!

Majorné Bukor Edit asszisztens

55 éves szolgálatért emlékérem:

neki.)

25 éves szolgálatért emlékérem:  30 éves szolgálatért emlékérem:



Ismét nagy sikert aratott  
a levendulaszüret



 „A legenda újjáéled”
avagy abonyi „Tarka borjú” Főzőverseny 

& hagyományőrző találkozó

Az „Abonyiak: a tarka borjúsok”, szól egy régi történetben, amit a mai generáció talán már 
hallomásból sem ismer. Miért kapta Abony ezt a megtisztelő „címet”? Ez egy hosszú mese, 
amely röviden a következő. 

A gazda kivitte a vásárba eladni a borjúját, de mivel az nem tarka volt, nem lelt vevőt 
rá. Gondolt egyet: lefestette tarkára. Lett is vevő rá, de az üzlet megkötése után el kezdett 
esni az eső, ami lemosta az állatról a festéket. Az üzlet így meghiúsult, de a bélyeg Abonyon 
maradt. 

Régen érlelődik az Abonyiakban, hogy ezeket a – már legendává szelídült – történeteket 
fel kellene eleveníteni. Itt az alkalom, hogy megmutassuk országnak, világnak: tarka bor-
júsok vagyunk és a fakanalat is jól forgatjuk! Borjúból, marhából, itt az Alföld közepén, 
kitűnő ételeket tudunk készíteni!

Felhívjuk Abony lakosságát, cégeket, baráti társaságokat, egyesületeket, magán szer-
vezeteket, családokat, vegyenek részt egy olyan főzőversenyen, amely ezt az abonyi le-
gendát járja körül!

Az ételeket marhahúsból vagy borjúhúsból kell elkészíteni (az sem baj, ha tarka)!
Három kategóriában lehet nevezni:

Bográcsos ételek
Sültek, grillek
Egyéb, Kinizsi korabeli ételek

A főzéshez helyet, vizet, tűztálcát biztosí-
tunk, de a főzési alapanyagokat, eszközö-
ket, tüzelőket (fa, gáz) a csapatoknak kell 
hozniuk!

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
A verseny menete:
1. A jelentkezési lapot ki kell tölteni, a 

csapatvezetőnek aláírva el kell küldeni 
a következő címre: Abonyi Lajos Művelő-
dési Ház, Könyvtár és MKH  2740 Abony, 
Kálvin u. 1. VAGY a bescannelve a muv-
haz@abony.hu e-mail címre! A jelent-
kezési lap letölthető a www.mukomu.
lapunk.hu, www.miabonyunk.hu, www.
abony.hu weboldalakról vagy elvihető az 

abonyi Kultúra háza portájáról (Kálvin 
u. 1.).

2. A verseny programja (augusztus 7.):
08:00: Regisztráció (nevezési díj 
befizetése: 2000 Ft a helyszí-
nen), helyek elfoglalása 
09:00 Megnyitó, tűzgyújtás 
12:00–13:30 Zsűrizés 
14:00-14:30 Eredményhirdetés

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 4.
Jöjjenek el, töltsünk el együtt egy vidám 

napot, támasszuk fel a legendát!
A Tarka Borjú Főzőverseny időpontja:

2020. augusztus 7. 8:00 
Helyszín: Abony, Mikes-tó.

Bővebb információ: 53/360-075 vagy muv-
haz@abony.hu
Az Abonyi Kultúra Háza munkatársai

Felhívás
„Abonyiak Abonyért” díj

adományozására
„Abonyiak Abonyért” Alapítvány 

Tisztelt Abonyiak!
Kedves Barátaim!

Szervezetünk kuratóriu-
ma az alapítók szán-
déka szerint évente 
egy alkalommal 
„Abonyiak Abo-

díjat adományoz 
azoknak, akik 
Abony város fej-

végzett tevékenysé-
gükkel elismerést vív-
tak ki a társadalmi élet bár-
mely területén.

Abonyiak Abonyért Alapítvány ku-
ratóriuma dönt. A díjak 2021-ben 
az augusztus 20-i városi ünnepség 
keretében kerülnek átadásra. Sze-
retnénk, ha ebben az évben is minél 
többen, minél szélesebb körben él-

ezért kérjük a díjazottak személyére 
vonatkozó ajánlásaikat.

 Az indítványokról a Ku-
ratórium dönt, ezért 

a javaslatokat (in-
doklással alátá-

masztva) 2021. 
július 30-án 
12.00. óráig 
juttassák el – 
személyesen 
vagy postai 

úton a Kultúra 
Házába (Abony, 

Kálvin út 1.), vagy 
– elektronikus úton 

a polgarmester@abony.hu 
e-mail címre.

süket!

Abony, 2021. július 14.

Kuratóriumi elnök

ba és Fülekre szervezett kirándulás keretében ünnepelték a számukra jeles 

ellátása mellett önkéntes munkával és a helyi védekezés szervezésével dol-
goztak a város polgárainak ellátásáért.
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ELHUNYTAK

Hernek József, Niczkó József, Gyap-
jas Kálmánné 97 év, Kállai Tibor, Cseh 
Julianna, Pavlovics Ildikó 46 év, Varga 
Ágnes 77 év, Petrezselyem Béla 90 év, 
Nagy Tibor, Krupincza József Mihály 
73 év, Urbán Attila 17 év 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

06.25. Lendvai Melinda és Fekete Zsolt; 06.26. Telek Erika és Németh György; 
07.03. Gulácsi Beáta Elvira és Zsákai Tibor, Halápi Bernadett és Terjék Tibor, Ko-
rom Erzsébet és Bicskey János; Bagi Beáta és Kis Roland; 07.19. Telek Cintia 
és Polgár József Márk, Molnár Alexa Mónika és Czéh László, Vígh Erika Beáta és 
Szávai Csaba, Ráduly Ágnes és Lakatos Ádám Ferenc; Bajtai Kitti Beatrix és 
Vasas Ádám, Papp Nikolett és Halász Krisztián

Sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontja:
2021. augusztus 23-án kezdődő héten, zöldhulladék szállítása 

augusztus 30-án kezdődő héten, a kommunális hulladék elszállításának napján!

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI 
VÁLTOZÁS ABONYBAN

2021. MÁRCIUSÁTÓL!
2021. március 1-től Abonyban

a gyógyszertári ügyelet hétköznaponként 
MUNKANAPON 20.00-ig, HÉTVÉGÉN
és munkaszüneti és ünnepnapokon 

16.00-ig tart. 
Kérünk mindenkit, hogy nézze át otthon 

a házipatikáját, rendszeresen szedett 
gyógyszereit, gyermeke tápszereit,

ne hagyja kifogyni ezeket, 
időben gondoskodjon róluk!

08.02.-08.08. BENU Patika
08.09.-08.15. Rozsnyai Patika
08.16.-08.22. Csontos Patika
08.23.--08.29. BENU Patika
08.30.-09.05. Rozsnyai Patika

Az abonyi Varga Sándor játékvezető neve közismert a labdarúgás világában. 
Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy súlyos betegség után július 10-
én elhunyt a nagyszerű sportember

Lánya, Mariann így búcsúzik édesapjától:
Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik szerették édesapámat, Varga Sán-
dort, hogy elhunyt, itt hagyott minket örökre édesapám. FIFA játékvezető 
volt, aki imádta a labdarúgást, szerették és tisztelték,  akiknek akár egy 
meccset is levezetett. Búcsúzik tőle felesége, unokái, veje, dédunokája és 
minden családtagja és barátja, aki szerette! 
Mély fájdalommal osztozunk a Család gyászában Abony Város lakossága 
nevében, őszinte részvétünk.

Elhunyt Varga Sándor, a kiváló játékvezető

Abony Város Önkormányzat Polgármes-

2021. július 19. napjától 2021. július 30. napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el
az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.

ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM! 

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
                                     

Kiváló képzési lehetőségek
polgármester fogadta dol-
gozószobájában Ungvári 

OFA-projekt KISGYERMEKES SZÜ-

Sikerült bekerülni egy OFA projektbe kép-
TALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

FIGYELEM! A piaccsarnokban ismét kaphatók a szelektív hulladékzsákok! Ezúttal 
szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a piaccsarnokban, a piacfelügyelőnél áru-
sítják nyitvatartási időben, hétvégente is az NHSZ által rendelkezésre bocsátott 
hulladékgyűjtő zsákokat! Tegyen Ön is környezetéért! Vásároljon hulladékgyűjtő 
zsákokat! Zöld hulladék kihelyezésére szolgáló zsák ára: 100 Ft/db, 10 db van egy 
tekercsben, sárga szelektív hulladék kihelyezésére alkalmas zsák 203 Ft/db, 10 db 
van 1 tekercsben és fehér, kommunális szemét kihelyezésére rendszeresített zsák 
485 Ft/ darab, mely egyesével is megvásárolható. 

A tanév végez-
tével a tanulók 
elismerése után 
pedagógusaink 
munkáját is el 

  A tanévzáró ér te-
kezleten két nyug-
díjba vonuló kol-
légánk részesült 

jat, amellyel az idei tanévben Csibrány-

gógus szolgálati érdemérmet és mi-

zottnak, akik munkájára nagyon büsz-

nunk nekik!

vonalát!



Gönczölné
Sziráki

Zsuzsann a
nyugdíjazása

Zsuzsa 1982. szeptember elsején 

vében: 

KORONA PÉKSÉG,

Megnyitott!

vezette.



Ahogyan arról lapunk beszámolt, 
Zboray Viki képviseli Abony Váro-

vágtán, és a sikeres szereplésnek kö-

melyet októberben rendeznek meg. 
Sok szeretettel gratulálunk, és 
küldjük mindenkinek Zboray Viki 
kis nyilatkozatát az elmúlt napok 

 „Július 3-án rendezték meg az 
Iváni vágtát ahol, versenyeztem 

Marokkóval, Abonyt képvisel-
ve. Nagyon jól szervezték meg a 
versenyt, és a hangulat is remek 

sze,  sok tapasztalt lovassal kellett 
szembe szállnunk, de így is sike-
rült kiküzdenünk a helyünket a bu-

készülés nem úgy sikerült, ahogy 
terveztük, de Marokkó beleadta szí-

harmadik helyezést. Mint minden 
korábbi eredményemet, ezt is csakis 
Petrik Tamásnak köszönhetem 

csodalovat is neki köszönhetem! 
Abonynak is nagyon hálás vagyok, 
megtiszteltetés hogy egy ilyen szép, 
barátságos várost képviselhetek. 

Sok sikert Viki és Marokkó! Hajrá 
Abony!

Fröccs – Zenés családi műsor a Bihari Ifjúsági Stúdióval

Ülésezett az Idősügyi Tanács
A közelmúltban jött létre Abony-

Zsolt polgármester kezde-
ményezésére. Sajnálatos 
módon a pandémia miatt 
hónapokon keresztül nem 

személyesen beszélges-

dött a szakmai munka. A be-

gármester adott tájékoztatást arról, 

Abony Városában. A helyi önkor-

Tanács tagja lapunknak elmondta 
gondolatait a július 5-én megtartott 

„Úgy gondolom, hogy a nemzedé-
kek közti kapcsolati gyengülés oka 

rad magára. Örömömre 
szolgál, hogy a helyi 
önkormányzat képvisel-

Tanács létrejöttével az 

sek megválaszolásában, 
a megoldások keresé-

sében. Az önállóságukat el-

nek biztonságban, ezért is 
szükség van a segítségre. 

hogy akkor tudunk 

nyújtja egymásnak a 
kezét. A nemzedékek közti 

kapcsolat, generációs együtt-

sorolhatók, de mindenképpen megha-
tározó az anyagi helyzetük. Vannak 
otthon maradók, akik körül bezárul a 

járnak. Fontosnak tartom a szakszer-
vezetek és a polgármesteri hivatalok 

nyek, kirándulások alkalmával. Örü-



– Járt Ön már Abonyban?

azóta van az 



az abonyiaknak! 

Szurkolói zónazóna Sok szeretett el gratulálunk Gizikének 
gyémánt diplomájához! 



Nikola Tesla: THE GREAT MUSICAL 
SHOW - Július 25-én Abonyban!

 közösen, az  táncegyüttes 
alkotóival bemutatja a Nicol 

juk, egész világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is a kerék és 

nikai elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, amely 

la életének és a tizenkilencedik század hangulatiságának, bemutatva Smiljantól, 

Rendez

s

Fontos információk a Nikola Tesla 
musicallal kapcsolatban

Jegyek online a https://tickets.funcode.hu/event/teslaabony
linkre kattintva, illetve a Művelődési ház jegypénztárában vásá-
rolhatók.
A jelenleg hatályos Kormányrendelet értelmében ültetett szín-
házi produkció esetén védettségi kártya NEM szükséges!
Ételt és italt a rendezvény helyszínére biztonságtechnikai okok 
miatt behozni nem lehet.
A rendezvény helyszínén az előadás előtt, után, és annak szüne-
tében étel- és italvásárlási lehetőség várja a kedves Vendégeket.
Az előadás ideje alatt kép- és hangfelvétel készülhet a jelen lévő 
nézőkről is, mint a tömegrendezvény résztvevőiről. 
Kérjük Önöket, hogy a zavartalan, és gyors beléptetés érdeké-
ben helyület az előadás megkezdése előtt fél órával legye-
nek szívesek elfoglalni! 

Tisztelt Lakosok!

sical show lebonyolítása érdekében 

A menetrend szerinti buszjáratok 

kerülnek ideiglenes megállóhelyek 


