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Fantasztikus élményben lehetett 
mindazoknak része, akik részt vet-
tek szeptember 25-én a közös ének-

Abonyi Fúvószenekar és Mazsorett-
Hátborzongató és egyben szívet-

napon abonyinak lenni, hiszen a

magyar népzene szeretetet, a ma-
gyarok összetartozásának érzését
is szimbolizálja.

lés után színes programkavalkáddal

 Az éjszakai Tarka Téri Piacon a

falatokat, italféleségeket kínáltak az

a Bihari János Zeneiskola növendé-

den adott volt tehát egy fantasztikus
délutánt, estét és éjszakát nyújtó

beszélgetve, ismerkedve, az online
világból kimozdulva, közösen és

Részletek közösségi oldalainkon!

retlek Abony dal közös éneklésével

miénk lett, azoké az abonyiaké, akik 

nen, és mindazoké is, akik otthon,

Abony Városvezetése nevében
ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazok segítségét, akik aktívan

dal közös éneklésének megszerve-

a MARA /Magyarországi rekordok 
adatbázisa/ munkatársa hitelesítette

 Beszédet mondott és tárogatón
játszott Terék József, a Pest Megyei
Önkormányzat kulturális szakre-

Háza munkatársai szervezték, a

országos TV csatorna is részt vett,

mi Abonyiak, akik végtelenül 

és arra a népköltésre, melyet Ko-
dály Zoltán zenésített meg. A dal
közös eléneklése egyben az abonyi
közösség összetartásának jelképe 

Köszönjük Abony! 
Sikeres volt az Abonyi rekordkísérlet, 2703 fő énekelte 

egyszerr e a Főtéren a „Sej Nagyabonyban” da lt



Éjszakai Tarka Téri Piac: Pillanatképek

A ceglédi Huszárkonyha 

Köszönet a Korona Pékségnek és a Mészáros 

Kossuth LajosKossuth Lajos abonyi beszédére  abonyi beszédére 

lékére és tiszteletére a Kossuth relief 

nak közismertebbé tétele.  



Öt Városmarketing
Gyémánt Díjat nyert Abony

Varga János, a Nemzet Sportolója és felesége, 
Gabika üdvözletét küldi az abonyiaknak Nagyabonyban

Nagy sikert aratott a kiállításon az ABOKOM



Az utak állapotával kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés

A polgármesteri ügyfélfogadások, 
elektronikus levelezések során az 

egyes belterületi utak kátyúzásának, 
felújításának vagy éppen a megépíté-
sének igénye.

beni útfejlesztésekre koncepcionálisan 
kell készülünk! A koncepciónk alapja 

mint a hosszú távú megoldást biztosí-

részesítése, továbbá a padka és a ví-

telezése. 

újabb nyertes pályázatnak köszönhe-

kerül (meleg aszfaltos technológiá-
val) a Székely B., a Türr I., a Bartók 
B. (Juhász Gy.-Baross G. közötti sza-
kasz). 
A saját beruházások mellett meg kell 
említeni az állami tulajdonú Baross G. 

 mintegy 2 km-es szakaszának felújí-
tását is. 

helyzetek is, melyeken a karbantartási 
keretünk felhasználásával próbálunk 
segíteni. Ilyen a Garay, a Wekerle és 
a Budai Nagy Antal utca martaszfal-
tos felületjavítása. A martaszfaltos fe-
lületkiegyenlítést átmeneti megoldás-
nak szánjuk. A tervek és a pályázatok 

legen hengerelt aszfaltburkolat.

szabta keretek között igyekszünk ha-
tározott lépéseket tenni útjaink kor-

 Köszönöm a megértését és türelmét 
azoknak, akiknek a jelenlegi kátyús, 

okoz mindennapi bosszúságot!

Ahogyan arról beszámoltunk, 
az abonyi piacot több ütemben kíván-

en megépíteni, újjávarázsolni Abony 
Városvezetése. Ennek érdekében neves 

Folyamatban a piac tervezése – Egyeztetések

Három utca kapott mart aszfalt borítást

Sok szeretettel gratulálunk Krupincza Ádámnak!



Az augusztus 26-án megtartott képvi-
sel -testületi ülésen Korbély Csabáné 
önkormányzati képvisel , a Humán-
politikai Bizottság elnöke napirend 
el tti felszólalásában egy rövid kérést 
fogalmazott meg.
 „Én már jeleztem Településfejlesz-
tési Osztálynál, hogy a Csillag Zsig-
mond út elején, ahol az új út meg-
épült, az iskola elé tegyünk ki egy 
megállni tilos, illetve egy harmincas 
sebességkorlátozó táblát is. Ezt az in-
dokolja, hogy az iskolások ott járnak 
be zömében azon az útszakaszon. Az 
ott parkoló autók, melyek nem a par-
kolóban állnak, nagyon zavarják a 
ki- és behajtást. Másrészt nem indo-
kolt, hogy az út szélén álljanak meg 
az autók, a padkát tönkre fogják tenni. 
Én azt kértem, hogy a táblák hatálya 
a volt könyvtárépület mögötti részig 
tartson.” – mondta a szakbizottsági el-
nök asszony, Korbély Csabáné 
 Pet  Zsolt polgármester elmondta, 

hogy a kéréseket feljegyezték, és aho-
gyan már elmondta a képvisel -tes-
tületi ülésen, a táblákkal kapcsolatos 
el terjesztést el készítik, és a bizott-
ság megtárgyalhatja. „Azt gondolom, 
hogy az mindenképp örömteli, és a 
helyzetet mindenképp javítja a Somo-
gyi iskola környékén, hogy az útépí-
téskor visszamaradt anyaggal feltöl-
tésre  került a közelben lév  parkoló. 
Bízom abban, hogy ez a szilárd bur-
kolat majd minél több autóst odavonz 
és többen választják ezt a helyet.” – 
mondta el a polgármester.

– kérte felszólalásában Mészáros 

zottsági elnök

válaszában elmondta, hogy csak to-

korábban elmondott a Mónus 
Illés és Knézich utcával kap-

csolatban. 

 Azt gondolom, hogy a vasútállo-
máson már javított a helyzeten az a 

helyezett az ABOKOM. Egyeztetünk 
róla, meg fogjuk beszélni újabb kihe-
lyezését. Ezeknek 45 ezer forint da-

körben. Illetve azokat az edényeket 
cseréltük le, amik már átrozsdásodtak 
és használhatatlanná váltak. Termé-
szetesen ennek ellenére, ahol szükség 
van rá,  ott próbálunk beavatkozni” – 

Abony Város polgármestere.

Mészáros László, a 
Pénzügyi Bizottság el-
nöke, önkormányzati 

többek közt fel-
szólalt a Mónus 
Illés és a Kné-
zich utcák té-
makörében. 

a lakók ké-
réseit tol-
mácsolta az önkormányzat felé.

 többször megkerestek 

sorban 
kérdés, illetve a válasz a Nyírfa utca 
esetében is, bár ott még rosszabb az 

 témájában 
is szeretnék szólni. Köszönet érte, 
hogy a tavasszal kihelyezésre került
egy. Ugyanakkor nap, mint nap úgy 
veszem észre, hogy ez az egy edény-

edényzetet kellene a kerékpártároló 
oldalába kihelyezni. Ez az egy na-
gyon gyorsan meg szokott telni. Je-

veszem észre – az ABC-nek, hála Is-
tennek. Egyre többen utaznak, per 

edényzet kihelyezésére. Kérném, 
hogy amennyiben van, akkor a ke-
rékpártároló mellé helyezzünk ki.” 

Jelentősen megemelt összeggel 
Abony a 2022-es Bursa Hungarica 

ElsEls
zz

Abony Város Önkormányzata szep-

tületi ülésen döntött arról, hogy az 

szeggel csat lakozunk a Bursa Hun-
á-

lyázati rendszerhez. évi 3 
millió forint helyett 5 millió forintos 
ke retösszeggel tá mo gat ja Abony vá-

abonyi diákokat  A testületi 

ság ülésén Korbély Csabáné bizottsági 

elnök elmond-
ta, hogy az 

hez képest je-

vekedtek az 
o k t a t á s h o z 
szükséges esz-
közök, felsze-
relések költ-
ségei, de az 
albérletek is 

gultak. Töb-
bek közt ez is 
indokolttá tet-
te azt, hogy 
több összeggel 
járuljon hozzá 
Abony a diá-

is elmondta, hogy a nagyobb összeg azt 

több abonyi diákot tudjanak támogatni 
ebben a formában. 
 A Bursa Hungarica rendszerhez ok-
tóber 1-ig kell csatlakoznia a helyi ön-
kormányzatoknak, így Abonynak is. A 
kiírás meghirdetése október 5-én vár-
ható. Az ösztöndíjrendszert a megyei 

tézmények is támogatják.  

Szeptember 11-én Abony Városa is részt vett a Szolnoki Gu-

tüntetést adta oda városunk csapatának. A Liget-színpadnál JÓ-
TÉKONYSÁGI F Z VERSENYT hirdettek, ahol egy adag 
gulyás megvásárlásával 700 Ft egyrészt lehetett vásárolni egy 
laktató, fenséges ebédet, másrészt támogathatták az árván ma-
radt besenyszögi Grétit és Lillát, akik szüleiket a koronaví-
rus-járvány miatt vesztették el. Abony is segített! Köszönjük a 



útjai a közelmúltban olyan állapot-
ba kerültek, hogy azok alkalmasak 
lehetnek a szemétszállító autók köz-

re, annál is inkább, mert a lakosság 

lepülésrész lakosságszáma az elmúlt 

augusztus 26-i ülésén a fent említett 

gi felmérésre került sor, melynek 

hasonlóan stabilizált útburkolattal 

elnök több fontos témában is fel-

A közelmúltban Kovács Lász-
ló körzetében az Erzsébet ki-
rályné utat felújították, és ezzel 
kapcsolatban kérte, hogy legyen 

burkolati jel, illetve a várakozni 
tilos tábla kihelyezését kérte.

került kihelyezésre súlykorláto-

rakozni tilos táblát is kérnénk, 

ha ez megtörténik, akkor ez a se-

tén a vízhálózat fejlesztését. Eb-
ben már történtek lépések, sze-
retném megkérdezni, hogy itt 
mikorra várható

ban és milyen ütemezésben? 

zésének bemutatása? 

re Bertalan úton egyre több asz-

kialakításról el kell mondanom, 

tervek elkészítését megrendel-

ezen tervek el is készültek. Víz-
jogi engedélyezési eljárás van 
folyamatban.
engedélyek birtokában hozzuk 

ván a kiviteli tervek és az ehhez 
kapcsolódó költségek alapján a 
testület tud dönteni arról, hogy 
ezt a beruházást hogyan és mi-
kor kívánja végrehajtani. Az 
engedélyezés tehát folyamatban 

belül megvalósulhat a hálózat-
fejlesztés.

kiírt 40 milliós útfelújítási pályá-

 „Én igazából szeretnék kö-

munkatársainak, akik szabadide-
jükben lefestették a posta nagy 
kapuját. 
meg is szólítottam az egyik abo-

fejeztem ki, hogy az épületnél 

A dolgozók hozzáállása pozi-
tív, de a posta központi vezeté-

egy negatív dolog. Én azt java-
solnám, hogy szólítsuk meg a 
Magyar Postát, valamilyen tá-

arra vonatkozóan, hogy mikor 
kezdenek neki egy 15.000 lélek-
számú település postahivatalá-
nak a felújításához. Van-e egy-
általán ilyen irányú elképzelés?

Sikerült elérni – azt is az önkor-
mányzat intézte-, hogy legyen ott 

Zsolt alpolgármester

ben leírják, hogy próbálnak a 

postánál is kérjük azt, hogy akár 

ségét teremtsék meg, ahol részle-

tették a posta környezetét, nagyon 

mester



is felszólalt. 

A kispályánál 
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képpen!

Nagy Danit köszöntötte
a polgármester



Köszönjük, hogy idén is 
bennünket választott ak!

összegzi az 
idei szezon tapasztalatait.
 Az idei évben a kezdeti korlá-
tozások, védettségi igazolványhoz 

re is jó évet zárt az Abonyi Városi 

ség, hogy a várakozásokkal ellen-
tétben, a korlátozások feloldása 

dés a látogatószámban. 
 A nyár tartós meleget hozott, ami 

nem volt olyan napunk, amikor ki-
ugróan magas lett volna a vendég-

szám. Egyenletesen eloszló ven-
déglátogatottság mellett ment le a 
szezon. Az idei augusztus látoga-
tottsága elmaradt az elmúlt évhez 
képest, mégis összességében egy 
jó, eredményes évet zárunk hama-

vel örvendeztetett meg Bennünket, 
még maradt pár nap, hogy a Vendé-
geink kiélvezzék a termálvíz jóté-
konyság hatását. Szeretettel várunk 
mindenkit!

„SZÍNEK ÉS ÉVEK”
Szikrázóan sütött a nap, az égen fod-

vakító kék, zöld és fehér volt. Dél-

tam a parkon. Fehér papucsban slaty-
tyogtam. Húzhattam volna körömci-

focizván nem rúgtam volna rüszt-
tel bele a betonba. Nem elégedetlen-
kedtem, örültem, hogy van lábfejem. 
Az érettségi találkozónkra igyekez-
tem. Az 50-edikre. Ötven év! Az fél 
évszázad! Mi még a múlt évszázad 
gyermekei vagyunk. A gimnázium és 

csoportok. Igen, ma zajlottak a diáko-
limpia eseményei is. Melyik a Nagy 
Csapat? A szemész azt mondta, azért 

kotortam hát a táskámból és az orrom-
ra biggyesztettem. Egy karnyújtásnyi-

Tapintatosan bántak velünk az évtize-

dek. Ölelések, mosolyok, megfénye-
sedett tekintetek. Julika, Babi, Deziré, 
Karesz, Laci, Kanyó, Paszuly, Tamás, 
Manya, Attila, Patyó, Margit-Katalin, 

tan, hatan igazolatlanul hiányoztak. 

odaát zongoráznak, csellóznak, vetik 

kal. Foglalják a helyet nekünk. 

mer-Mészáros Bernadett és az iskola-

deókból összevágta s lefuttatta nekünk 
a gimnáziumi éveket és az eltelt ötven 
évet: mögöttünk teherautó, mellettünk 

Paradicsomszedés. Osztálykirándulá-

sok: Eger, Szombathely, 

Néztük magunkat, néha 
szétmorzsoltunk egy-két 
könnycseppet. Alacso-
nyabbak lettünk, s ami a 
magasságunkból lejött, az 
a testtömegünkhöz csapódott. Most a 
ruhánk simább, mint az arcunk. De be-
lül nem változtunk. Azok maradtunk, 

bátrak és naívak.
 Feleszmélvén a jelenben, a gim-
názium aulájában megemlékeztünk 
azokról a tanárainkról, diáktársaink-
ról, akiket már, mint emlékeket vi-
szünk magunkkal tovább. Koszorút 
helyeztünk el a márványtáblán. Majd 
bejártuk az épületet, megköszöntük a 
kedves fogadtatást, s a vadászházba 
indultunk. „Domboldalon áll egy régi 
kunyhó…”A képzeletem már megint 
nekilódult. Nem domboldal, csak ha-
lom és nem kunyhó, hanem házikó. 
Bent megterített asztalok, a szalvétá-
kon a kövér 50-essel. Ezek ott terpesz-
kedtek a sárga zászlókon és a színes 

svédasztal. Minden, mi szem-szájnak 
ingere. Ettünk, ittunk, beszélgettünk. 
Az asztalbontás után következett az 
önismereti játék. Emlékképek a múlt-
ból. Ugyanis a gimnáziumi évek leg-
fontosabb ereklyéje az osztálynapló 

nár úr velünk (magatartásunkkal) 
kapcsolatos feljegyzéseit tartalmaz-

tetés ellenére is súg! Ismételten súg! 
Minden beírás után aláírás, dátum.) 
Manya ezeket fénymásolta, felol-
vasta, s ha magadra ismertél, jutal-
mul megkaptad a lapocskát, s el kel-
lett mesélned egy sztorit. Ha te nem, 

ezeket a szövegeket az érintettek utó-

lagos magyarázatával kiadni. A törté-
netekben ott szerepeltek a tanáraink. 

aki kapásból megoldotta a vissza-
látogató egyetemisták matekpéldá-

gozatírás alatt tapintatosan kivonult 

az álompár.
 A játék után jött a meglepetés. Ed-
dig az egyik autó csomagtartójában 
rejtegették, majd ketten cipelték be. 

tablónkkal a közepén. Így még nem 
ünnepeltek bennünket, így ünnepeltük 
magunkat.
 Ezt követte a kvíz játék. Osztályis-

volt az osztályban? Ki volt a névsor-

tantárgyból kapott mindenki ötöst? 
Hányszor szerepelt a „megszegte a 

Mikor volt a ballagásunk napja? Ha 

emlékbe: kéket, zöldet, pirosat, sár-
gát, fehéret. A szeretet mellé ráadás-
ként.
 Közben este lett, majd a színekre rá-
telepedett az éjszaka sötétje. De feljöt-
tek a csillagok, néhányuk ugyan lehul-
lott a dalban (Hullanak már, hullanak 
már a csillagok…), ám a csillagmilliár-
dokon ez meg sem látszott. Ezüstös fé-

gyogták, hogy az élet szép. 

Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából Magda nénit! 

Istvánnét, Magda nénit, aki a napok-
ban ünnepelte
alpolgármester a városvezetés nevé-

Hölgynek, és ez alkalomból virággal, 
emléklapokkal, tortával is kedveske-
dett Magda néninek. 

Abony Város lakossága nevében ez-

még nagyon sokáig! 

Ist en éltess e Ilonka nénit tovább i jó erőben, 
szeretetben, egészségben, boldo gságban 
90. születése napja alkalmából!

otthonában Dr. 
Gáspár Anita 

mester. A város ajándékait is elvitték 

és virágcsokrot vehetett át ezen jeles al-
kalomból. Abony Város lakossága nevé-
ben ezúton is kívánunk további jó egész-
séget, Isten éltesse Ilonka néni!



jó tanulónak 
járó támoga-
tást az Abonyi 
Roma Nemze-
tiségi Önkor-
mányzattól. A 
Roma Nap cél-
ja egyben az is 
volt, hogy kö-
tetlen beszélge-

egymás mellé azok, akik az abonyi 
roma nemzetiség érdekében dolgoz-

Zsolt polgármester és dr. Gáspár Ani-

ri Hivatal munkatársai. 

Szeretettel ajánljuk 
a 2torony Tv-t

hány ismert szerzeményét a teljesség 

az édesanyjától
itt döntötte el, hogy nem nyomdász 
lenne, mint édesapja, hanem zene- és 

majd az ötvenhatos események, és 
a rendszer által nem igazán kedvelt 

gének, megállni a helyét pedagógusi 
pályáján és eltartani családját, ugyan-

rust szervezni 
és vezetni. Azon 
gondolkodtam 
miközben az 

tettem, hogy 
úgy érzem, talán kevés az, hogy 5-7 
évente valakinek eszébe jut és meg-

ne akár évente megemlékezni Abony 

zás egy emléktábla sem, ahogyan ez 

nek hamarosan kint lesz az ajánlója. 
Abból az egyik egy igen nagy léleg-

natkozásában, de természetesen a 
könnyedebb témákon is dolgozunk. 

témákkal. Facebook oldalunkon, a 

lehet megtekinteni anyagainkat, vala-

ra is az a célunk, hogy , 

Isten éltesse Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmából! 

sok boldogságot, további jó 
egészséget és szeretetben el-
töltött éveket Abony város la-

Ilonka nénit otthonában, aki szemmel 
láthatóan remek egészségnek örvend. 

lyi eseményeket, 
és lelkes olvasója 
a helyi lapnak az 
Abonyi Naplónak.

nyi Hölgy el-
mondta, hogy a 

 család-
jával a jeles na-
pot. Ilonka néni 

vábbra is kertészkedik, és a 

családja nagy-nagy örömé-
re. Ilonka néni, korát megha-

zudtolóan sportos életmódot 

szobakerékpár, hiszen szinte minden 
nap használja azt. 

pet és jót, amit csak lehet ezen a Föl-
dön! Isten éltesse, kedves Ilonka néni! 

Német vendégek Abonyban: Adományok érkeztek

Abony Város általános 
iskoláiban tettek láto-
gatást annak a német 

végén az oktatási intéz-

iskolatáskákat kaptak 

magyar szervezet ve-

közösen adták át a né-

a diákoknak, hogy miért is tagjai en-

szervezetnek, mely önkéntes missziót

szorosan kapcsolódnak az Abonyban 

.

Német vendégeink

Berendeztek egy tantermet az ado-
mány iskolabútorokkal

magyar diákok magyar iskolában tanulhassanak több száz magyarországi 
önkormányzat támogatja. Így Abony Város Önkormányzata is hozzájárult 

Remek hangulatban telt a Roma Nap

Abony Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata korábban határoza-
tot hozott arról, mely szerint ebben 
az évben is megrendezi a Roma Na-

sor. Az immár hagyományos prog-
ramot Abony Város Önkormányzata 
támogatta. A Vasút úti iskola udvarán 

tos kiemelni, hogy a közelmúltban 
Abony Város Önkormányzatának tá-
mogatása mellett összesen negyven 
roma származású gyermek kapott 



„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket 
az én nevemben, engem fogad be” 

               /Mt. 18,5 V.ö.Iz.1.17/

SZERETET ,  B IZTONSÁG, 
E S É L Y  A  G Y E R M E K E K N E K

Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, 
vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

Otthon Szociális Szolgáltató I Cím: 1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 34/B

Tel.: +36 1 294 64 20 I Fax: +36 1 294 64 00 I E-mail: otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com

Sok pályázatban vesz részt Abony

Nagy sikert arattak produkciójukkal



ELHUNYTAK

Szerkesztőségünk és
Olvasóink nevében is

mély fájdalommal osztozunk 
a családok gyászában!

Berkó Józsefné 88 év, Barta István
88 év, Mihalovics Attiláné 49 év, Gortva 
Istvánné 95 év, Vincze Istvánné 77 év, 
Nagy András 50 év, Kiszely Ferencné 
78 év, Mészáros Jánosné szül. Mészá-
ros Margit 87 év, Berecz Lajos József 
69 év, Balogh Tibor 52 év, Nagy Sándor-
né, Jandácsik Lászlóné, Tóth Gézáné 
85 év, Révész Mihályné 91 év, Nagy Ist-
ván 56 év, Habara Béláné 91 év, Molnár 
Csaba, Pászti Sándorné 81 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Vigh Ilona Hermina és Vadas Roland
Pénzes Csilla és Juhász Tamás Csaba
Rácz Adél és Kánya Ádám
Várhelyi Bettina Anna és Molnár Kristóf Milán, Kaló Rita és Farkas Károly Norbert, 

Fölföldi Erzsébet és Kabdebó Tamás Lóránt

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI VÁLTOZÁS 
ABONYBAN 

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!

09.27.-10.03. Csontos Patika
10.04.-10.10. BENU Patika
10.11.-10.17. Rozsnyai Patika
10.18.-10.24. Csontos Patika
10.25.-10.31. BENU Patika

HARMINCKÉT KILÓ ARANYAT 
LOPTAK EL A MISE ALATT
(Betyárjáték Újszászon 2021. szeptem-
ber 12-én)
Mindezt többszáz ember szeme láttára, 
akik mozdulni nem tudtak a megdöb-

szekérre rakták, hogy elhajtsanak vele 

háton távozó rablóvezérnek, de elhi-
bázza. Négyezer-tizenhat aranyforint 
ez a harminckét kiló arany, aminek le-
nyúlása után még harminc évig nem tu-
dott templom épülni a faluban. Az azó-
ta város Újszászon történt az eset, nem 
éppen mostanában, hanem ezernyolc-

vágjunk ennyire a dolgok elébe.

rály B. Izabella többszörösen tájékozott 
a negyvennyolcas szabadságharc utáni 

A kor elmélyült ismeretében, a történe-
lemben, dramaturgiában és rendezésben 

tak ahhoz, hogy egy szórakoztató, for-
dulatokban gazdag, izgalmas, a humort 
is remekül használó szövegkönyv jöjjön 
létre.

 Szabadtéren, a Szent István király 

tákulum. Azon a helyen, ahol az ese-
mények megtörténtek. A templomdomb 
melletti épület ahol a nagy rablás történt, 
ma is ugyanúgy ott áll. És az utcasarok-
ról rálátni arra a házra, ahol Vörösmar-

ködött a szabadságharc bukása után az 
újszászi Orczy-birtokon gazdatisztként 
dolgozó Vörösmarty Jánosnál. Ez utób-
bi személye meg is elevenedik Skultéty 

meghatározó kulcsjelenetét játsszák 
lendülettel, pontos dinamikával, remek 
ritmusban.
 A játéktér a templomdomb melletti 

vatott betölteni, valamint egy lóca és két 

dokumentarista tájékoztatásával indul, 
azzal a szándékkal, hogy a közönséget 
a korba helyezze, és Rózsa Sándorról 

repe szerint ki-be jár az egykor történ-

show elemeket sem nélkülözve. Egy lo-
vas érkezik, csikósruhában, akrobatikus 

egy alaphangulat, izgatottan várjuk a to-
vábbi fejleményeket.
 Az egyre feszültebb dramatikus epi-

vét, elnézést kérve az olvasótól, terje-
delmi okok miatt nem tudjuk felsorol-

ni. Az biztos, hogy a történetben senki 
sem statiszta, bár nyilvánvalóan vannak 

város minden korosztályát és társadalmi 

érzékenységét is érzékelteti.

lovasok jelenléte. A tér, a játékmód és 

olyan érzetünk van, mintha egy tizenki-
lencedik században játszódó magyar ka-

látnánk. A jelmezek is nagyon szépek.
 A betyárvezért játszó Berkó András 
nemcsak nagyon jó Rózsa Sándor szere-

sármja is van. Nem véletlen a történe-

vágy erotika.

Nagyon jól szórakoztunk!
Rigó József

ter közösségi oldala



10 év szolgálat Abonyban: 
Interjú nt. Gáll Károly református lelkész úrral

Ahogyan arról beszámoltuk Gáll 
Károly református lelkész ebben az 

eltöltött 10 éves szolgálatáért. Ezen 
alkalomból Hálaadó Istentiszteletet 
tartottak a közelmúltban az abonyi 
református templomban. A 10. év-
forduló kapcsán beszélgettünk nt. 
Gáll Károly lelkésszel, aki lapunk-
nak elárulta, hogy még sosem szol-
gált ilyen hosszú ideig egy helyen, 
és kiemelte, hogy Abonyban, a 
gyülekezetben békesség, egyetértés 
van. Ezt tartja az egyik legnagyobb 
eredménynek.
– Sok minden történt az elmúlt tíz 

gondolkodunk, akkor szépen ap-
ránként majdnem mindegyik épü-
letre költött a gyülekezet, legalább 
állagmegóvásra. A lényeg azonban 
nem ez. Nem az épületek megújulá-
sa a lényeg, persze nem szeretném 
ezt a kérdést sem elbagatellizálni, 
mert az is fontos, hogy az ember 
milyen helyre érkezik. Sokkal fon-
tosabbnak tartom azonban a lelki 
megújulást. Az elmúlt tíz évben ez 
az egyik legnagyobb áldása Isten-
nek, hogy azok az emberek, akik 
az egyházközségünk tagjai, illetve 

lük kellene inkább megkérdezni –, 
hogy lelkileg gyarapodtak velem 
együtt. Azért vagyok a leghálásabb 
Istennek, és ezt az istentiszteleten 
is elmondtam, hogy nincs széthú-
zás a gyülekezetben, egy akarattal 
békességben vagyunk. Isten aján-

Ez nem azt jelenti, hogy nem vol-
tak feszültségek, vagy nincsenek 

összességében nem széthúzás jel-
lemzi a gyülekezetet. Ez egy fontos 
dolog, mert ahol a sok egyén közt 
egyetértés tud lenni, az már az Isten 

áldása. Ez sokkal fontosabb, mint 
az épületek. 
– Mennyire aktívak a hívek?
– Van egy mag, amely a gyüleke-
zet alapját képezi. A közösséget 

taikkal. Nyilván van egy szélesebb 
része a gyülekezetnek, akik csak 

részük, akik csak ünnepeken járnak 
hozzánk, és ilyenkor jelzik hova-

a gyülekezetnek. Vannak olyanok 
is, akik szinte csak papíron tag-
jaink. Ez sem egy elhanyagol-

is kifejezik a támogatásukat, és 
ha csak távoltról is, de követik 
a gyülekezet életét. Erre szükség 
van, mert onnan lehet könnyeb-
ben „hívogatni”. Amikor van vala-
milyen esemény, - mint most ez az 
évforduló- akkor látszik, hogy  fel-
pezsdül, megmozdul a gyülekeztet. 
Mindenki, amit tud, azt hozzáteszi. 
Vannak rendkívüli helyzetek, ami-
kor összefogásra van szükség. Ilyen 
volt az orgonafelújítás ügye – Isten 
megnyitotta a szíveket és sokan 

hogy felújítsuk a templom orgo-
náját, de szerintem fontos része 
volt ennek, hogy nem úgy kezd-
tünk el támogatást kérni, hogy 
mindent mástól vártunk. Isten 
megsokasította azt, amit tudtunk, 
azt beleraktunk. 
– A pandémiát hogyan élte meg 
és túl a gyülekezet?
– Ebben nagyon nagy bizonysága 
volt a Jóistennek. A koronavírus 
miatt a 2020-as év volt a legdur-
vább év. Viszont elmondhatom, 
hogy amióta itt vagyok a gyüleke-
zetben, azóta nem volt olyan év, 
hogy ilyen kevés temetés legyen, 
mint tavaly. Mi azt éltük meg, 
hogy fegyelmezett volt a gyüleke-

zet. Amikor kiadtak egy direktí-
vát, akár kormányzati, akár egy-

Hál Istennek ennek pozitív kö-
vetkezménye lett. A gyülekezeti 
tagok közül hárman hunytak el 
tavaly a Covid miatt. Ez a Jóis-
ten kegyelme, hogy így megóvott 
bennünket.
 A személyes jelenlét hiánya na-
gyon kardinális kérdés. Ezt rosszul 
élte meg mindenki. Azzal, hogy én 
próbáltam online módon megszólí-
tani a gyülekezetet, annak bizonyos 
értelemben volt foganatja, de ez 

egy-két csepp vizet a nyelvünkre 
cseppentenek. Az online kapcsolat 
tényleg pótlék volt. Ez szükséges 
volt, és jelenleg úgy látszik, hogy 

Ahogyan megnyitottuk a temp-
lomot, Hála Istennek, és nagyon 
hálásak vagyunk neki ezért, vissza-
jöttek az emberek. Én tudom, hogy 
sok másik gyülekezet küzd azzal, 
hogy azok az emberek, akiknek 
természetes része volt az életének, 
hogy vasárnaponként Istentisztelet-
re jártak, azoknak a veszélyhelyzet 
pont elég volt arra, hogy kikerüljön 

hogy templomba járjanak Istentisz-

már elindulni.  Ha lett volna fo-
lyamatában is, akkor nyilván úgy 

héten is elmentem, akkor most is 

kérdés, nagyon sok gyülekezetben. 
Köztünk is van azért ilyen, de van, 
akinek sajnos az egészségügyi álla-

nagyon leromlott, ezért nem tud 
már eljönni. Összességében nálunk 
az a közösség, amely korábban 

megvolt, az nagy részben most is 
megvan.
– Hogyan tovább? Gondolom, 
reménykednek abban, hogy nem 
lesznek ismét korlátozó intézke-
dések… Milyen érzés volt, ami-
kor újra megnyitott a templom?
– Nagyon jó érzés volt, hogy újra 
személyes kapcsolatunk lehet, hi-
szen kimozdulhattak az emberek, 
és láthatták ugyanazokat az arco-
kat, még ha maszk mögött is kez-
detben. Az egy hihetetlenül jó érzés 
volt. Ezt, aki nem aktív tagja egy 
közösségnek, szinte nem is tudja 
megérteni.  Ha azonban valaki tag-
ja, és mondjuk hiányzott neki ez a 
közösség, akkor rájön, hogy jó újra 
látni ugyanazokat az arcokat.
 Volt egy olyan része is az online 
Istentiszteleteknek, hogy mondtam 
mindenkinek, hogy azt az összeget, 
melyet a perselybe szánnak, rakják 
félre, és eljön majd a napja annak, 
amikor valóban belerakhatják. Jó 
érzés volt számunkra hálaáldozat-
ként odaadni az Istennek azt az 
összeget, melyet vasárnapról va-

összegen, hogy az emberek ezt is 
komolyan vették. Sokszor ahhoz, 
hogy értékelni tudjuk a dolgokat, 
néha kell, hogy azok hiányozza-
nak. Akkor tudjuk meg, hogy mit 
ér egy pohár víz, ha igazán szom-
jasak vagyunk.
szak, amikor a veszélyhelyzet ide-
jén több, mint húsz helyre vittem 
el, és dobtam be a postaládákba az 
igehirdetést, nyomtatott formában 
mindazoknak, akiknek nem volt le-

részt venni. Nagyon jó visszajel-
zések voltak, sajnálom, hogy ezt a 
fajta szolgálatot nem tudom tovább 
vinni, mert akkor olyanokhoz is el-
jutottunk ilyen formában, akik nem 
tudnak kimozdulni az otthonukból. 



ugyanúgy tovább, mint eddig. Ami 
valahol igaz is. Persze az embe-
reknek mindig vannak tervei, 
álmai, kívánságai, amik ott van-

hogy az Isten megadja azt, amit 
jónak lát. Nem az a fontos, hogy 
mi mire vágyakozunk, hanem az, 
hogy mi illik bele az Isten tervé-
be. Nyilván mi azon dolgozunk, 
hogy gyarapodjon a gyülekezet, 
mind lelkiekben mind pedig lét-
számban.

annak ellenére, hogy viszonylag 

akik el is jutnak odáig, hogy akár 
négyszemközti beszélgetésekben, 
akár csoportokban felkészüljenek 

talán megismerjék, hogy ki is en-
nek a gyülekezetnek a mozgatója 
és magja, kicsoda Jézus Krisztus. 
Sokan nagyon távolinak érzik az 
egyéni vagy a kiscsoportos alkal-

és azon kell dolgozni, hogy amit 
mi megszoktunk és gyakorlunk, 
ahogy a hitünket gyakoroljuk, az 

szeretnének tartozni. 
 Nagyon jól esett, hogy amikor 
szóba került ennek a tízéves évfor-
dulónak a gondolata, megünneplé-
se, akkor mindenki szívvel-lélekkel 
indult és pezsdült meg és kezdtek 
ezen munkálkodni. Az Isten éle-
tünkben való jelenlétének öröme 
köt össze és gazdagít bennünket. 
Nagyon hálás vagyok a gyülekezet-
nek azért, hogy kitartottak mellet-

rettem volna én is hálámat kifejezni 
és egyben valami maradandót adni 
ennek a gyülekezetnek. Ezért is ad-

tás táblaképet nekik. 
 Ezt el is mondtam az istentisz-
teleti alkalmon, hogy ez egy olyan 
ajándék, ami az egész gyülekezeté. 
Ezzel köszönöm meg én is minden-

ki szolgálatát, nem csak a presbite-

hanem mindenkinek, akik imádság-

séget. Nagyon sok féle szolgálat 

a takarításon keresztül, az úrva-
csorai jegyekhez való hozzájáru-
láson át, az imádságig minden, és 
ebben a gyülekezet helytáll. Azok 
is, akik látszólag mást nem tesz-
nek, csak eljönnek az Istentisz-
teletre, és részesei ennek vasár-
naponként. Ezzel is hihetetlenül 
nagy szolgálatot tesznek. Azzal is 
szolgálnak, hogy látjuk egymást 
és tudjuk, hogy az az ember is 
ugyanezért van itt, mint én, azért 
mert fontos neki az Isten ügye. Ez 
legalább ugyanakkora szolgálat, 
mint a többi.  Nem lehet és nem 
is érdemes különbséget tenni a 
szolgálatok közt. Nagyon hálás 
vagyok a gyülekezetnek, és nem 
lehet elégszer megköszönni azt, 
hogy együtt tudunk szolgálni és 
munkálkodni az Isten ügyéért.
– Szereti Abonyt?
– Hogyne szeretném, persze! Sze-
retem Abonyt és a szórványgyüle-

is. Szokták kérdezni, hogy meg-
szoktam-e már. Én ezen soha nem 
gondolkodtam, elég sok helyen 

gyakran költöztek. Erdélyben, 
Partiumban és románok lakta terü-
leten is laktam, Magyarországon is 
több helyen. Azt az érzést bennem, 
hogy nem idegen helyen vagyok, 
valahogy mindig megadta a Jóis-
ten, viszonylag könnyen otthon ér-
zem magam mindenhol. Még ilyen 
hosszú ideig nem szolgáltam egy 
helyen sem. Az önálló lelkészi szol-
gálatomat is itt kezdtem Abonyban. 
Köszönöm az abonyiaknak, és a 
hozzám tartozó települések lakói-
nak, hogy befogadtak. Soli Do Glo-

Áldás, Békesség!

mátus templomban. A koncert nagy-nagy örömöt okozott a hallgatóság-
nak, annál is inkább, mert a pandémia miatti szabályozás hosszú ideig 

végén vastapssal köszönte meg az abonyi közönség a látottakat és hallot-
takat. Nt. Gáll Károly református lelkész, és a Bihari János Zeneiskola 
munkatársai is megköszönték Magda Dávid és Kovalcsik András gyö-

Abony a két toronyból
Abony is csatlakozott a Kulturális Örökség Napja országos rendez-
vénysorozathoz. Szeptember 18-án Abony Város két híres templomá-

képekkel az Abony.hu közösségi oldalán!   



Ezúton szeretnénk megköszönni 
Abony Város lakossága nevében 
Drávay Csaba tanár úr írását, és 
képeit, melyeket az alábbiakban 
teszünk közzé.

falujában 

barátainkkal autóval folytattuk az 
utat. Nem vagyok egy tengerparton 

Barátaink tudva, hogy nagyon tisz-
telem Tesla munkásságát és hal-

bennünket. Fizika tanárként érdekes 

réz tojást. 

rü letén volt. Tesla egész élete során 

látva a lakosságot váltakozó árammal. 

geteg szabadalma volt (pl. leírt egy, 

sze titkosításra kerültek, nehogy 

Blaskó Sándor csodálatos világa

it táplálja. A pelikán az önfeláldozó 
szeretet jelképe. 

elénk. Az alkotó szobrait Abonyban 

50. házassági évforduló
„Isten éltesse még nagyon sokáig 

Abonyi Napló Olvasói nevében!” – 

Puszi 
és menj! 

vánunk mindenkinek.

Köszönjük, Sarokház Cukrászda, köszönjük Juditka! 

köszöntötte egy virágcsokorral. Így 
szerette volna megköszönni neki az 

teményezés megoldása. Augusztus 

háborús célokra fel tudják hasz-
nálni. Nagyon örülök annak, hogy 
Abonyban egy ilyen nagyszabású 
rendezvényt sik erült megszervezni 

Nikola Tesla és az Univerzum titkai 

Drávay Csaba tanár úr látogatást 

megköszönve a közösségért végzett 
munkáját!

sokkal gyarapodhat, gazdagodhat 
Abony Városa.



A Kisfalu-
d y - t á r s a s á g
1861-ben dön-
tött arról, hogy
új folyama-
tát indítja el a
magyar nép-

ményének. Rá
10 évre, 1871-ben, éppen 150 év-

Athenaeum kiadó gondozásában az

munkálatok, melyben Abonyi La-
jos (1833-1898) író is aktívan részt 
vett, aki ekkor már négy éve a Kis-
faludy-társaság tagja volt.
Szülei 1842-ben földbirtokot vásá-

hogy az ekkor még igen ifjú Abo-
nyi Lajos gyermekként ismerked-
hetett meg a vidék szépségeivel,
majd földbirtokos család sarjaként 

sel. A parasztság megismerése és

egyike volt, melynek eredménye-
ként megannyi szövegfolklór ér-
ték került dokumentálásra általa a
Pest megyében található Abony-
ból. Ezek jórészt közreadásra ke-
rültek az 1872-ben megjelent Arany
László – Gyulai Pál: Magyar Nép-

 kötetében.
Összesen 15 népdal szövege került 

publikálásra a kiadványban, melyek 
dokumentálását Abonyi Lajos vé-
gezte Abonyban, számos megyék 
településeinek szövegfolklór-doku-
mentációjának készítésével és rög-

Köztük ta-
klálható a „Nagyabonyban csak 

két torony látszik” népdal 
szövege is, mely a legközismer-
tebb abonyi szövegfolklór érték,
hiszen maga Kodály Zoltán is fel-
használta a szöveget Háry János 

A népdal helyi meglétét igazolja
Kenesei Klein Ilona 1913-ban vég-
zett népzenekutató munkája is, ahol
az általa dokumentált négy helyi
népdal egyike épp a „Nagyabony-
ban csak két torony látszik”, mely
a támlapos lejegyzés ismeretében

faragnak az ácsok” egyik, kismér-

adatbázisában is).

Lajos végzett népzenekutató mun-
kát Abonyban, melynek dokumen-

tációja megtalálható napjainkban
Szolnokon, a Damjanich János Mú-
zeumban, illetve az Abonyi Lajos
Múzeumban (jelenlegi ismereteink 
szerint mindkét helyen ugyanaz a
dokumentáció található meg).

tagjaként Paulovics Géza 1959-
1966 között, valamint Sárosi Bálint 
a Zenetudományi Intézet tudomá-
nyos munkatársa és népzeneku-
tatója 1976-ban végzett kutatási
eredményeinek tekintetében közel
90 helyi népdal került dokumentá-

Pest Megye Önkormányzatának 
kulturális szakreferense végzett 
népzenekutató munkát Abonyban,
megszólítva helyi énekeseket, akik 
még ismerhetik a régi Abony népda-
lait.
szóló, a térségben dokumentált és 

a nélkül rendelkezésünkre álló
népdalok száma közel 150-re te-

 Ezek hitelesen és minden
kétséget kizáróan igazolják, hogy
Abony városának saját népdalai
vannak, melyek közül számos dal-
lam ismert más településeken és
kistájakon is, azonban helyi doku-
mentációja, elterjedtsége, szöveg-
vagy dallamvariációi (még ha csak 
egy szó vagy egy hang mértékében

lá, helyi kulturális értékké a kifeje-
zetten csak helyben megtalálható és
egyedülálló népdalokkal együtt.

nyeként megjelenhetett 1872-ben a

mény kiadásának 150. évfordulóján
jelenhet meg az Abony népdalait 
tartalmazó kötet, az eredeti kottaké-
pek digitalizált közreadásával, vala-
mint az archív hanganyagokat tar-

közösségek települési vokális érté-

vaké!”
Nagy öröm számomra, hogy

kEgyesület sikeres pályázatának 
eredményeképpen ez a páratlan

örökségvédelmi kiadvány néhány 

megvalósul!
2021. szeptember 13.

népzenekutató

személyesen vitte el a polgármesteri

pozitív imázsának, jó hírnevének 
növelésében. „Köszönjük azokat a
nemes felajánlásokat is, melyekkel
segíti a városlakók életét, szebbé
teszi a civilek napjait. Kívánunk jó

mester közösségi oldalán 

Színes programokkal várt minden korosztályt a Kultúra Háza 
k l lA közelmúlt-

bban Dombó-
vári István és 
Bellus István
nagydumások 
látogattak el
Abonyba, akik 
egy fergeteges
pprodukcióval 
ajándékozták 

youtuber találkozója miatt – még 200

A lálkozzanak a kedvenc „tesóikkal”. A
harmadik napon, vasárnap  leginkább

radarab, amelynek egyben vidám ésradarab, amelynek egyben vidám és

felváltva törölgethették az öröm és 
bbánat könnyeit. Sokan talán magukra

gszámot vetettek eddigi életükkel.
A programoknak azonban nincs vége.A programoknak azonban nincs vége.

Szulák Andrea és a Studio11 ze ne-

Könyvtári Napok is sok-sok érdekes 
programot kínálnak majd.programot kínálnak majd.

Jandácsik PálJandácsik Pál



BIRKÓZÓCSARNOK
alapkőletétel: Október 8.
Szeptember 23-án a munkaterü-
let átadásával
városi birkózóterem építési be-

Ceglédi Tankerület munkatársai 

bízott szakemberek. 

emelte, hogy a beruházást hosz-

sokan dolgoztak a birkózóte-
rem megépítéséért, mely nagyon 
fontos beruházás a 
város sportéletében. 
Arra kérem a kivite-

egymást segítve 
dol gozzanak a kivi-
telezés sikeres meg-
valósításáért!” 

várhatóan 2022 nyarán birtokba 
vehetik a sportolók az épületet. 

Makai Máté Emléktorna

Abonyban a Makai Máté Emléktor-

készülési tornát szoros küzdelemben a sportrendezvény sikeréhez.

az Abonyi U19-es csapat

lás és az étkeztetés mind-mind nagyon 

taktikai elképzeléseket begyakorolni.

rasztó, de ugyanakkor rendkívül hasznos 

olyan extra dolgot kaptunk a felkészü-

sem mindenhol. 

 Minden bizonnyal az eddigi legnehe-

kellene eltüntetnünk. Vannak bioló-
giai dolgok, amiket nagyon nehéz lesz 

t
kérni, hogy éppen ezért legyen, il-
let ve legyetek nagyon türelmesek a 

okozni és két-három év múlva mikor 
már valóban korban leszünk, akkor 

dolgozunk nap, mint nap az edzéseken.

megtudtam, mintegy negyven abonyi ter-

lalás” mellett portékáit. Csupa szépség, 

büszke terményeire, ugyanúgy, ahogyan 


