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Valentin-napi díszbe öltöztették 
a Szeretlek Abony szívet

Abony város egyik jelképévé vált a mindig megújulni képes Szeretlek 
Abony szív, mely a közelmúltban „új ruhát” kapott. A díszítést Tün-
dérvirág Ili és lánya készítette. Fogadják alkotásukat olyan szeretettel, 
ahogyan azt k készítették nekünk! Köszönjük szépen!

Abony Város költségvetése
i ülésén egyhangú szavazással 

ségvetését. A tervezés már tavaly 

ókészítéssel. Az önkormányzat 

tainak, valamint a tervezett be-

elkészült a kiadások összegzése, 
illetve ezzel szemben az állami 
támogatások és saját bevételek 
összesítésével a bevételi oldal 
tervezése. A novemberben elfo-

deti elképzelésekhez képest több 

bérek, járulékok változása és az 

gatások következtében. 
A testület elé terjesztett költ-
ségvetés szerint 2022. évben 
2.711.296.664 Ft bevétellel és 
kiadással tervez a városveze-
tés. A kiadások közül az önkor-
mányzati feladatok ellátásához, 
ezen belül az intézmények, lé-

a településüzemeltetési felada-

Ft-ot fordít a város. A bevé-

támogatás, a helyi adóbevételként 

beadásokból és szolgáltatásokból 

A kiadási oldalon az önkormány-
zat intézményeinél foglalkoztatott 

a többek között az intézmények 

tatások és a rezsi költségekre for-

kiadás. Az önkormányzat ebben 

kal indítja az évet. 
A város költségvetése fedezetet 
biztosít több fontos fejlesztés 
önrészéhez, ezen belül a Varga 
János Birkózóterem, a Termény 
és Kisállatpiac, a zártkerti utak, 
a külterületi, valamint belterü-
leti utak és a futókör megépíté-

és az önkormányzati intézmé-
nyek eszközfejlesztéséhez.

segítséget kaptunk az intézmé-
nyeink és gazdasági társaságaink 

nyi adatokra támaszkodva a Hiva-

tal Gazdasági Osztálya alaposan 

testületi vitára. A közös munka 
eredményeként elfogadott 2022. 
évi költségvetés tekintetében ki 

adóbevétel, az elnyert pályázati 
források és az elmúlt évben elért 
megtakarításainknak köszönhe-

évi feladataink elé.”

Könyvvizsgálói jelentés 

en a GMB Holding Pénzügyi 
Szolgáltató Kft, mint független 
könyvvizsgáló elvégezte Abony 

nek vizsgálatát. A jogszabályi 

a könyvvizsgáló az alábbi fontos 

753.516.530 Ft. 

zése biztonságos, megalapozott 
és az óvatosság elvét követi. Ezt 
támasztja alá, hogy 2021. évben 

ot prognosztizál a város. 
– Az önkormányzat a jogszabályi 

elmaradása miatti kormányzati 

idei teljesülése, az év folyamán 

zat hitelfelvételt nem tervez Az 
összegzés szerint a költségvetés 

könyvvizsgálat.

NEMZETI VÁGTA
ElőfutamElőfutam 

ABONY
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Újabb pályázatot nyújtott be Abony 
útépítésekre

Január 27-i ülésén tárgyalta 
Abony Város Önkormányzat kép-

tést, mely szerint részt kívánunk 
venni az Abony Város úthálózatát 

tartalmazza a Budai Nagy Antal 

utca közötti szakasz, Mónus Il-

közötti szakasz, Wekerle Sándor 

 Összesen mintegy 762 mé-

te be a napokban közösségi olda-
lán:
Baráth Gergely Béla, az Ak-
tív- és Ökoturisztikai Központ 

támogatást kapott Abony Város 
Önkormányzata az Országos 

2022 pályázaton. Az ezzel kap-
csolatos támogatói okiratot is el-

mény nem csupán a rendszeresen 

lyeknek biztosít kiváló sportolá-

gyesületek, valamint az iskolások 
számára is a testnevelés órák al-

városvezetés tavaly elkészíttet-

és 1,6 méter széles gumiborítású 

Játszótér, kerékpáros 
pálya, kondipark

rületen több másik beru-
ható, 
hogy a 
Mikes-tó 
re kreá  ciós 

Átadták az M4-es Abony 
és Törökszentmiklós közti szakaszát

kovics László a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei önkormányzat díszter-

Szolnok elkerülését biztosító, Abony 

ról is, ho gy milyen hatásai lennének 

Tervezés alatt az újszilvási lehajtó
A csomópont tervezését és ki-
vitelezését nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt beruhá-

Ahogyan arról lapunk beszá-
molt, Kovács László önkor-

kérte, hogy tervezzék meg az 

témában, így még közelebb kerülünk 

A csomópont tervezését és kivitele-
zését nemzetgazdasági szempontból 

hatályos településrendezési  eszkö-

településszerkezeti és szabályozási 

Újabb pályázati siker: Futókör létesülhet a Mikes-tónál



60 új közvilágítási lámpatestet szerelnek fel

Ahogyan arról lapunk beszámolt, 
60 új közvilágítási lámpatest be-
szerzési eljárásáról született dön-
tés. Abony Város Önkormányzat 
Pénzügyi és Ügyrendi bizottsága 
január 13-i ülésén döntött arról, 
hogy beszerzési eljárás indul ösz-
szesen 60 darab közvilágítási lám-
patest vonatkozásában.
Az eljárás lezárult, és február 15-

zószobájában aláírta a vállalko-

vel.

kezdik az új lámpatestek felszere-

adnak tájékoztatást a polgármes-

abony.hu oldalon!

kérte, hogy tegyék rendbe 
a városban végre a nádas 
területet a labdarúgó pá-
lya közelében. Ezen kívül  
régi problémának nevezte 
a vasútállomás környékén 
található állapotokat és 
intézkedést sürge-
tett az elhanyagolt 
területen. 
„Szeretném kér-
ni, hogy a belví-

szer karbantartása körében a 

ténjen meg még ebben a tél végi 

len környezete az nem igazán 

azt lehet mondani, hogy már két 
évre visszanyúló – a sok próbál-

kozás ellenére a vasútállomás te-

elszáradt gyomnövények vagy ép-
pen virágzó gyomok, gallya-

zatlan fák. Ha nem sikerült a 
MÁV-nak ezt rendbe tennie 

nem sikerül – akkor tetszik, 
nem tetszik, valahogy az 

ö n k o r m á n y z a t n a k 
kell itt közbe 

lépni. Hiszen a 
vasútállomás 
is valamilyen 
szinten a város 
kapuja….

kellene tisztítani, takarítani. Ez 
nem történt meg. Messzebb, a kö-

az elhelyezése az he llyel-közzel 

beavatkozás. 
Az utak kátyúzása, felújítása te-

natkozóan a tavalyi évben az 

rilisára kaptam írásban ígéretet az 

re lesz állítva és orvosolva lesz a 
több éve fennálló probléma.” – 

gármester
Abony Sajtó

Munkában az Abokom

A labdarúgó 
pálya mögötti 
nádas területet 
rendbe tételét 
m e g k e z d t é k 
az Abokom 

munkatársai. 
Nádvágás és 
mederkotrás 
folyamatban.

Fejleszt az Opus Titász

vonultak ki a területre. Egy nagyon elhasználódott berendezést 



Nagyon fontosak lennének 
a folyamatos útkarbantartások!

Új buszmegállót kaphatnak

Járdány Vanda önkor-

testületi ülésen több kö-

Több úttal kapcsolatban 
jelezte, hogy hiába kérte 
azok padkázását, az a mai 
napig nem valósult meg, 
emiatt az utak állapo-
ta tovább romlik, illetve 
balesetveszélyes a közle-

molót tartott a négyes kerület útjaival 

A Bolyai János utcával kapcsolatban 

ígérte az útpadka rendezését, de ez 
sajnos a mai napig nem történt meg, 

többször jelezte a problémát az ille-

van szó, és rengeteg lakossági beje-

szony kérte polgármester úr segítsé-

kázását szintén egy éve kérte Járdány 

Járdány Vanda

nak a hozzájuk túl közel 

beruházás elvégzése az 
úttest állapotának meg-
óvása miatt is nagyon 

László utca ügyében is, 

elkezdett hullámosodni, 
és már nem csak buk-
kanók vannak rajta, ha-
nem egyre több a kátyú 

melyek megközelíthetetlenek egy 

Antal utca kapott a közelmúltban egy 

retet kapott rá, hogy érkezik rá meleg 

Járdány Vanda kérte továbbá, hogy 
takarítsák meg a buszmegállókat, 

lenne a lakossági zöldhulladékok be-

hogy sok önkormányzati pályázat 
kapott pozitív elbírálást, és megkö-
szönte mindazok munkáját, akik részt 

ben, megírásában és a további mun-

tereinek parkosítására tért ki, a zöld 

Mészáros László, a 
Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke is szót 

jegyzést tett a korábban 
elhangzott napirend 

valamint újabb észrevé-

„A vasútállomással 
kapcsolatban tény és 
való, hogy a síkosság-

az ugyanúgy megtalálható az ál-

son, én ezt régóta említettem, hogy 

kik volt egy kérésük az, hogy le-

segítség gyanánt, hogy ha 6-7 vagy 
három kocsival közlekedik a vonat, 

szegi úti sorompótól ballagjanak 

ködik ez a rendszer a Balaton kör-

Sashalmiak kívánságát próbá-
lom tolmácsolni. Egy kulturált 
buszvárót szeretnének már rég-

a galamb sem nagyon 
repül ki. Próbáltam 

hogy a külterületi utak 

lósulni. …

nyékén kérték a lakók, 

nagyon jól, hogy a köz-

ha mással nem, akkor egy-két táblá-

elmondta, hogy az átterhelés meg 

Mészáros László

laszában elmondta, hogy a MÁV-
nak jelzik a problémát a vonatok 

sashalmi új buszmegállóval egyet-
értett a polgármester, és elmond-
ta, hogy ezt már régóta tervezték, 

élet úgy hozta, hogy a bontás már 
megvalósult, de az új buszmegálló 
még nem épült meg, viszont min-

Tégy jót Abonyért!

tottak személyes megbeszélést mind-
azon civil szervezetek, és magán-
személyek, valamint vállalkozások 

ni a Tégy jót Abonyért! 

Az elmúlt hetekben már több online 

A Tégy jót Abonyért! szorgalmazó-

Andrea, aki maga is szeretne segíteni 
önkéntesként abban, hogy ne legyen 

A kezdeményezés mellé állt Kókai- 

asszony és Korbély Csabáné, Abony 

A program lényegi eleme, hogy a 
tervek szerint a piac területén elhe-

het tartós élelmiszert tenni, melyet 
majd elvihetnek mindazok, akiknek 

jót Abonyért! programban számos 

egyéb más 

mányokat szeretnének eljuttatni na-
gyáruházakból, helyi boltokból és az 
Élelmiszerbankon keresztül is a rá-

A program kivitelezéséhez sok ön-

ezzel kapcsolatos híreinket! 



Kerékpárútnak használják a járdát

Tudomásom sze-
rint már halálos baleset is tör-
tént így, hogy elütöttek valakit, 
aki kilépett az ingatlanból Bu-
dapesten. Én, amikor tehetem, 
mindenkire rászólok, de nyilván 
nem állhatok ott egész nap az aj-
tóban. Nincs is jogom arra, hogy 
ott közlekedési felügyeletet gya-
koroljak. Nem tudom, hogy mi-
lyen táblával és hogyan lehetne 

Ez NEM kerékpárút! Rendkí-
vül gyorsak, ha valaki itt kilép, 

moly baleset történhet.

Közérdekű!

A Szilágyi 

járdaszakaszon van egy csator-
nafedél, mely körülbelül 20-25 
centiméter magasra van kiemel-

közepén.

Én nem csak a Szilágyi Erzsé-
bet út járdáján említeném meg 
a szabálytalan kerékpáros köz-

re és környékére. Ugyanis 
szinte nem lehet végig 

sétálni a járdán a ke-
rékpárosok miatt. 
Rendszeresen fe-
lülve mennek végig 
a járdán.

báné

Fontos lenne a református 

„
kérést megfogalmazni. Külterü-

ma is fogunk szavazni. Megkere-
sett ma egy állampolgár, aki re-
formátus vallású, és gyakran jár 

te, hogy próbáljunk már tenni 
az ügyben valamit, hogy a refor-

út legyen rendbe téve. Szeretném 
kérni, hogy ezt valamilyen módon 
próbáljuk megoldani. Köszönöm 
szépen.”

a járdán kerékpározóknak

Kerékpározni az alábbiakban 

•

•

 számukra 



Kemecsei Antal, DAKÖV Kft Abo-
nyi Üzemmérnökség igazgatója: 

Az alábbiakban Abony Város ivóvíz-
hálózatáról olvashatnak összefogla-
lót, adatokat, helyzetelemzést, melyet 
kérésünkre Kemecsei Antal, a DA-
KÖV Abonyi Üzemmérnökségének 
igazgatója készített a lakosság egzakt 
tájékoztatása céljából.
Sajnálatos módon településünkön 

a hálózat elavult. Ennek ellenére a 
DAKÖV Kft. munkatársai, szakem-
berei mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy biztosítsák a lakosság 

szolgáltatást.
Kemecsei Antal:
„A város ivóvízrendszerének kiépíté-
se az 1950-es évek vége 1960-as évek 

elején folytatódott.

ellátás szolgálatában állt. Az akko-

anyagú hálózat épült.
Mára a vízhálózat hossza:
kb. 95 000 m

kb. 19 000 m. 

tozásai és a felhasználói igény hatásá-
ra, valamint megnyíló pályázati lehe-

víztisztító létesült kb. 300 millió Ft 
értékben. Ekkor egy pár ezer méter 
vezeték is kicserélésre került.

tisztító berendezésekre kiírt pályáza-

összeg.

zat költsége becsülve:
kb. 4-5 milliárd Ft lenne.
Erre jelenleg nincsenek pályázatok. 

rendszer víztisztító berendezéssel ren-

gáltató egyaránt pályázati kiírások-
ra vár.

ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Kedd: zárva
E-mail: ugyfelszolgalat.abony@da-
kov.hu

Ivóvíz:

Szennyvíz:

„A Mátyás király út teljes felújításá-

A közutak összekapcsolása mellett a 
Mátyás király út fontos szerepet tölt 
be a város gazdasági területeinek elér-

 közutak csatlakozásában 

a kerékpáros és gyalogos forgalom 
számára a biztonságos közlekedést. 
Mindkét beruházás esetében megkez-

valamint a tervezési munka. A jelen-
legi fázisban a városfejlesztési elkép-
zelések kapcsolódását egyeztették a 
szakemberek. 
Várhatóan ez év második felére elké-

Mátyás király út felújítása valamint a 

körforgalom építése. A Mátyás király 
út megépítése és ezzel a várost elke-

pont tehermentesítése és a gazdasági 
területeink fejlesztése miatt is kiemelt 
fontosságú. A körforgalom megépíté-

piac irányába való kiterjesztése szem-
pontjából fontos cél. Bízunk benne, 

Zsolt polgármester közösségi oldalán.

Abony legszorgalmasabb osztálya
 Abony is csatlakozott a Kamaszba-
rát Önkormányzat programhoz. En-
nek keretében pályázhattak azok az 
abonyi osztályok, melyek a legtöb-
bet javították egy félév alatt. A kiíró 
szervezet nagy szeretettel értesítette 

ménye alapján „Abony Legszorgal-

Miklós Általános Iskola és Alapfo-

A pályázat díjátadó ünnepségét 

Budapesten.
Nagy szeretettel gratulálunk az osz-



 írja kö-
zösségi oldalán:
Ezúton tisztelettel szeretnék kö-
szönetet mondani mindazok-
nak, akik a február 14-i Magyar 
Bál szervezésében, létrejöttében 

ban Szeremi Anikó 

tasztikus adományozást is megva-
lósítani, a remek hangulat mellett. 
Szabó Hunor egy nagyon aranyos 

mindent meg is tesznek annak ér-

dekében, hogy Hunor szinte nap-

bevételét a kisgyermek anyukájá-
nak és apukájának közösen adtuk 
át Anikóval a rendezvényen. Ösz-
szesen 330.000 forintot fordíthat-

Köszönöm a versenytáncos gye-
rekek fellépését, a ROBESZ Ze-
nekar remek talp alá valóját, és 
persze mindenki részvételét! 
 A bálban a hangulat remek volt, 

magam is ott lehettem!

Csodálatosan sikerült a kiállítás!

Magyar Bál: Összefogás egy nemes célértMagyar Bál: Összefogás egy nemes célért

„Az országban, ebben a szezon-
ban rendezett galamb és dísz-
madár kiállítások sorából is ki-
emelkedik a Varga István Vá-
rosi Sportcsarnokban, Abony-
ban megszervezett program. 

arra, hogy ez a második legna-
gyobb ilyen rendezvény volt az 
országban, ebben a szezonban! 
Sok szeretettel gratulálok ga-
lambászainknak és kívánok to-

vábbi eredményes tenyésztést! 
Bízom abban, hogy Abony 
még sok alkalommal biztosít-
hat helyszínt ilyen csodálatos 
kiállításhoz. Továbbá abban 
is bízom, hogy az Üzleti Park 

ménypiac is jó színhelye lesz 
galambászaink, egyéb madár- 



Újévköszöntő hangverseny

Nagy szeretettel gratulálunk az Abo-
nyi Fúvószenekari Egyesület és Ma-
zsorett Csoport minden tagjának!  
Január 29-én az Abonyi Fúvószé-
nakari Egyesület Benedek Gyu-
la karmester vezényletével cso-
dálatos Újévi Koncertet adott a 
Kultúra Háza Színháztermében. 
A zenei élményt gazdagították a 
mazsorettek, akik produkcióját 
 Gulykáné Gál Erzsébet tanította be.
A koncert végén vastapssal ün-

ket méltán a közönség.
„A vastaps duplán is jár, hiszen a 
koncert és a mazsorettek fellépése 
egyaránt nagyon színvonalas volt. 
Másrészt a koronavírus járvány ve-
szélyeztetettség miatt régen láthatta 
ket az abonyi lelkes közönség, így 

a tavalyi Újévköszönt  Hangverseny 
is elmaradt sajnos. Nagy öröm, hogy 
ismét láthattuk ket, és civil munká-
jukhoz ezúton is kívánok további sok 
sikert, és persze els  sorban egész-
séget! Kívánok sok fellépést nekik, 
Abonyon kívül is, hiszen k is azok, 
akik hozzájárulnak városunk jó hírne-

gármester
Képgaléria az Abony.hu 

közösségi oldalán! 

Évet értékeltek birkózóink
A 2021-es évet értékelték a közel-
múltban ünnepélyes keretek közt 
az Abonyi Birkózó Club sportolói 
és a civil szervezet szakvezetése, 
meghívott vendégek a Lilaakác 
Étteremben. 
„Ezúton gratulálok a remek eredmé-
nyekhez, kimagasló sportteljesítmé-
nyekhez és kívánok még sok- sok 
fényes érmet az abonyi birkózók-
nak! Gratulálok a kitüntetésekhez!
A városvezetés azon dolgozik, hogy 
még az idei évben átadhassuk a Var-
ga János Birkózócsarnokot, bízva 

abban, hogy ezzel a történelminek is 
nevezhet  beruházással méltó körül-
mények között készülhetnek fel majd 

birkózóink. A birkózás Abony egyik 
sikersportága. Kívánok ezúton is to-
vábbi sok-sok sportsikert, jó egész-

séget ennek az igazán összetartó 

polgármester 

HETEDIKEK AZ ABONYI GRUNDBIRKÓZÓ SOMOGYIS KISLÁNYOK AZ ORSZÁGBAN! 
más olimpiai bajnok is találkozott a 

igyekezett elkötelezni a gyerekeket a 

bárhova elröpít benneteket!” Örömte-
li, hogy az utolsó, 2019-ben megren-
dezett versenyhez képest 15 csapat-
tal több nevezett be, amely összesen 
majdnem 1400 kisiskolást jelent. Kö-
zülük közel kétszázan jutottak el az 

súlycsoportban került sor a megmé-
rettetésre.

gyar Birkózó Szövetség szakreferen-
se nyitotta meg. 

senyezni, szerencsére mindkét csa-

Muszáj megemlítenem, hogy fan-

tasztikus volt a verseny szervezése, 
lebonyolítása, hálás köszöntünket 
fejezzük ki a Szövetségnek. Ösz-
szesítve az abonyi kislányok az or-
szágban a hetedik helyezést érték el 
I. korcsoportban 12 csapatból, II. 
Korcsoportban 11 csapatból. Ha-
talmas küzdelmeik voltak. Óriási 
kitartásról tettek tanúbizonyságot 

kék vagyunk rátok lányok! 
Köszönjük az Abonyi Birkózó Club 

gét, bizalmát! 
Sportbaráti tisztelettel és szeretettel: A 
Somogyi Imre Általános Iskola Test-
nevelés Munkaközössége

Hajrá Somogyi!

Ezúttal is több helyszínen zajlottak 
Diákolimpia® versenyek: az alsó ta-
gozatos grundbirkózók az új budapes-

A grundbirkózók eseményét a Ma-

szervezte. Budapesten Balogh Gábor 

Magyar Birkózók Szövetségének el-
nökével nyitotta meg az eseményt a 
Kozma István Magyar Birkózó Aka-



A COVID vi-
l ág járvány 
két éve „ural-
ja” az életün-
ket, jelenleg 
az 5. hullám-
ban vagyunk. 

Megértünk sok rettenetet, fe-
szültséget, szorongást. A jár-
vánnyal kapcsolatos ismeretein-

be. Sok téveszme, hamis elmélet 

között, sajnos ezek ragályosab-
bak, mint az omicron variáns.
Hol tartunk most?

Sajnos az egészségügy jelen-
leg súlyosan leterhelt, és ez 

 hanem az egyéb orvosi ellátás-

érinti.

Végezetül egy gondolat, ha úgy 

be, és igaznak hisszük:
Emberek oltakozzatok és biza-
kodjatok!

hogy most még mindig nagyon 

nap a munkánk legnagyobb ré-

gyanús betegeket teszteltetjük, 
a Covid betegekkel két- három 
naponta beszélünk, tanácsot 

adunk, karantént rendelünk el 
és oldunk fel, amikor eljön az 
ideje.

Régebben is használtam már 
azt a kifejezést, hogy társadal-

tünetekkel nem megyünk mun-

tárba sem. 
Legyen minden háztartásban 

probiotikum. Amíg egészségesek 

ken viseljük helyesen az orrot és 

gyakran, amint hazaérünk, ala-
posan mossunk kezet. 

azt tanácsolom, hogy maradja-
nak otthon. Vegyék igénybe a 

menjünk addig, amíg a jelenlegi 

pig „szabadok vagyunk”. Így 
joggal bizakodhatunk, hogy ez 
idén is így lesz. Abban remény-

kedünk mindannyian, hogy sze-

za esetén évente fogjuk csak ol-
tani a veszélyeztetetteket. 
Az most mindenesetre látszik, 
hogy a tavasszal beadott két ol-
tás már nagyrészt elveszítette a 
hatékonyságát, a harmadik oltás 

lenne. Látjuk ugyanis, hogy fer-

A negyedik oltás viszont semmi-

háziorvossal beszéljük meg an-
nak szükségességét.
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Krupincza Pál 79 év, Lipák 
László 68 év, Varga László 85 
év, Zsila Éva, Somodi Jenőné 
87 év, Antal Mihály 77 év, 
Vinczi Terézia 83 év, Szabó 
István 56 év, Tóth Istvánné, 
Komáromi Gyuláné 80 év, 
Mucsi Pál, Dr. Speckner Nán-
dor Béla, Angyal Lászlóné 64 
év, Vágó Istvánné, Egerszegi 
Miklósné

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!

01.22. Dányi Hanna és Ujhelyi Tamás
02.05. Pinviczki Orsolya és Varga Attila
02.12. Czenke Etelka és Balogh Zsolt

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 
16.00 óráig tart. 

02.21.-02.27. Csontos Patika

02.28.-03.06. Benu Patika

03.07.-03.13. Rozsnyai Patika

03.14.-03.20. Csontos Patika

03.21.-03.27. Benu Patika

03.28.-04.03. Rozsnyai Patika

Dr. Imreh Zsuzsanna gyermekorvos 
üzenete, jó tanácsai, tapasztalatai

Tisztelt, kedves 

Jelen tapasztalatom szerint az 
oltatlan családok körében sok-

és súlyosabb is, hisz a gyerme-
kek védtelenek, nincsenek be-
oltva. Egy szomszédos óvodá-

igazolvánnyal rendelkezett, el-

dadust és még 10 gyereket! 

hogy megadjam magamnak és 

get, hogy egészséges maradjak!

Mindenkit ellátok, megvizsgá-

nálás, megbeszélés szükséges! 

bilon, átlagban napi 80 hívás, 

ugyanennyi. Halkan, bizakodó-
an mondom, talán csökkent a 
járvány! Reménykedjünk! Min-
denkinek kívánok jó egészséget!

Elhunyt Dr. Speckner Nándor gyógyszerész

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen valóság mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 

de legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Lipták László
halálának 9. évfordulójára.

„Örök az arcod, nem száll el. 
A szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” 



Zöldforgó és Alma Együttes
a Somogyi Imre Általános Iskolában

JÓ TANULÓK TEADÉLUTÁNJA
Február 9-én nagy volt az öröm a 
Somogyi Imre Általános Iskolában. 
Egy sikeres pályázatnak köszönhe-

málás és játékos környezeti nevelés 
mentén megalkotott projekt. Ebben 

A Gyulai iskola régi ha-

ö s s z e s e n 

66 jeles bi-

A Gyulai 
iskola leg-

val jutalmaztuk a gyerekeket. Nagy 

ilyen sokan vannak a Gyulai iskola 
legjobbjai! 

Szenior labdarúgó torna 
a Varga István Városi Sportcsarnokban

keréért.

mányzatának a támogatást! ”

a Szivárvány oviban
A közelmúltban az 
abonyi Szivárvány 

kérték az intézmény munkatársai 

talmas sikert 
aratott a részt-

összesen 59 

érkezett be a 
versenyre. A 
szebbnél szebb 
alkotások kö-

kiválasztani a 

város lakossága nevében ezúton 
is sok szeretettel gratulálunk min-

gésben! 



Isten éltesse 102. születésnapján 
Bede Istvánné Iluska nénit! 

Isten éltesse Tóth István bácsit, 
96. születése napján, erőben, egészségben!

Ist en éltess e Marisk a nénit 
100. születésnapja alkalmából!

Ist en éltess e sokáig Erzsike nénit 
90. születésnapja alkalmából! 



Bácska Petrovacon, azaz 

toknak! 

Pályázatok abonyi civil szervezetek részére!

Mesebérlet Abonyban

Jandácsik Pál

az Abony.hu közösségi oldalán

Abony Sajtó

Kolbászfesztiválon



TÜDŐSZŰRÉS

önkormányzati hatáskörben

avar és kerti hulladék égetésére 

égetése
- vírusos, baktériumos, gombás 

égetni úgy, hogy az az emberi 

károsítsa.

PVC, veszélyes hulladék, ruha, 

szabadteri-egetes 

III. kcs Bakos Gréta 100m gyors 

100 m mell 1. hely 

100 m mell 1. hely 

mia.




