
2022. május Abony Város Önkormányzatának Lapja

Május 12-én sajtótájé-
koztatóra került sor a Vá-
rosháza Dísztermében. 
A musical négy megha-
tározó maszkját is bemu-
tatták.
A rendezvény témája a 
Vadak Ura Abonyban – 
Egy állati jó családi mu-
sical volt. A programot 
idén július 17-én 20.30 
perces kezdettel tartják a 

sical kiválóra vizsgázott, 
hatalmas közönségsikert 
aratott, így az a döntés 

alkotóinak újabb darab-

Élelmiszerbak Abonyban    

3. oldal

ÚJ ÚT     

3. oldal

Strandoljunk!

4. oldal

Zsolt polgármester mondott a 

koreográfus és az író Egressy 
Zoltán is beszélt a produkcióról, 
melyet minden korosztálynak 
ajánlanak. Kiemelték, hogy a 
térségünkben máshol nem lesz 

Jegyek vásárolhatók személye-
sen a Polgármesteri Hivatal ügy-

online módon az alábbi linken: 
https:/ / t ickets.funcode.hu/
event/vadak-ura-abony
Kövesse, kedvelje a rendez-
vény közösségi oldalát: https://
www.facebook.com/VadakUra
Abonyban

Vadak ura AbonybanVadak ura Abonyban
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Cikksorozatunkban arra kértük 
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Elkészült a Knézich Károly utca! Ezen öröm közlekedni

Adományok

Sikeresen pályázott az Élelmi-
szerbankhoz a VFE: Szakemberek 
javaslata alapján jutnak el az élel-
miszerek a valóban rászoruló abo-
nyiakhoz

szállítmány, melyet egy sikeres pá-

nagy örömmel számolt be róla, hogy 
sikeres volt az a pályázat, melyet a 

lyamatosan kap élelmiszert Abony, 

civil szervezet aktivistái. 
„Ilyen nagyszabású akció még nem 

köszönöm a munkát Kókai- Du-

szonynak és Korbély Csabánénak, 
a Humánpolitikai Bizottság elnö-

Központ bevonásával, szervezett 

Humánszolgáltató Központ szak-
embereinek javaslata alapján szer-

hogy a szociálisan rászorulóknak 
ingyenes élelmiszert juttassunk el, 

gáltató Központba szállítjuk be az 

szerek beszállítása, és a valóban rá-

a szakemberek javaslata alapján. 
Még egyszer köszönöm a VFE ak-

Ezúton szeretném továbbá megkö-

a szakemberek által javasolt abo-
nyiaknak, mely ételeket az abonyi 
Karitász csoport aktivistái szállíta-

Új buszvárók
Ingyenesen kaptunk nagyobb, kor-

utasok kényelmét szolgálja. Össze-
sen három ilyen építmény cseréje 
történt meg május közepén. Az uta-

zóközönség a visszajelzések alapján 

Fejlesztések a zártkertes övezetben
Abony város zártkertes övezetét út-
építéssel és villamosenergia ellátást 

melyre pályázaton kaptunk támo-
gatást.

a megújuló energiát nem csak az 

ni áramellátására, hanem a Körte 
utca közvilágításának táplálására is 

polgármester tájékoztatása szerint 

tés nem jelent nagy anyagi terhet az 
önkormányzat számára, akkor saját 

„Május 6-án a helyszínen megtekin-
tettem a Polgármesteri Hivatal Te-

katársaival a Knézich Károly utcát, 
melyet Magyarország Kormányá-

nem áll meg! Elbírálás alatt van 

I l y e n  v o l tI l y e n  v o l t
I l y e n  l e t tI l y e n  l e t t
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Hova kerül a futókör? 
Abony Város Önkormányzata si-
keresen pályázott a Mikes-tó körü-
li futókör kialakítására. Összesen 
1005 méter hosszban készülhet 
el az új sportlétesítmény, mely a 

vonalát követve épülhet meg még 
ezen a nyáron. A futókörrel kap-
csolatban is fontos döntést hozott 
zárt ülésen Abony Város Önkor-

a futókör vonatkozásában. A Mi-

projektünk ezen kívül tartalmazza 
a játszótér, a szabadtéri kondipark 
és egy kerékpáros élménypálya ki-
alakítását is. 

Korábban az Aktív- és Ökoturisz-

tájékoztatott, hogy 35 540 181 

Abony Város Önkormányzata 
az Országos Futópálya Építé-
si Program 2022 pályázaton. A 
sportlétesítmény nem csupán a 

gánszemélyeknek biztosít kiváló 

sportegyesületek, valamint az is-
kolások számára is a testnevelés 
órák alkalmával. 

Keressék fel az Abony.hu közös-
ségi oldalát! Ott térképekkel is 
megmutatjuk!

Nagy megtiszteltetés:
Abony lesz a díszvendége 

a Ceglédi Laskafesztiválnak

Zsolt polgármester Dr. Csáky And-
rás ceglédi polgármester úr levelét, 
melyben felkérést küldtek Abony 
Városának. A levélben az áll, hogy 

Abony mutatkozna be díszvendég-
ként a Ceglédi Laskafesztiválon, 
melyet június 11–12-én rendeznek 
meg a szomszédos településen.
„Természetesen a meghívást kö-
szönettel elfogadjuk, erre nem 
lehetett nemet mondani! Város-
marketing szempontból is kiemelt 

hasonló rendezvényeken képvisel-
jük, bemutassuk Abony Városát. 

Célunk, hogy épített örökségeink, 
természeti kincseink mellett idei 
kiemelt programjainkat is népsze-

arra, hogy velünk tartsanak. Ezek 
mellett civil csoportjaink bemuta-
tóit is vinni szeretnénk magunkkal, 
valamint a Kultúra Háza szaba-
dulós játékát. Mindezt pedig ki-

mészetesen Abony Városa is indít 

senyén.

Találkozzunk a Laskafesztiválon 
is, Cegléden június 10–11–12-én!

Nyereségesen üzemelt tavaly

Abony Város Önkormányzatának 

ülésén fogadta el az ABOKOM 

Abonyi Városi Termál- és Strand-

rül, hogy a tavalyi évben eredmé-

annak ellenére, hogy a koronaví-
rus- járvány miatti intézkedések 
éreztették hatásukat.
A beszámolóban az olvasható, 
hogy 269 000 forint eredménnyel 
zárt az abonyi strand. 24 302 000 
forint bevételt könyvelhettek el, és 
24 033 000 forint volt a kiadásuk a 
tavalyi évben. A személyi kiadások 

összesen 6 832 000 forintot tettek 
ki.
„A bevételeket rontotta, hogy a di-
ákok testnevelés tanóra és tömeg-
sport keretében még nem a koráb-
bi években megszokott mértékben 
vették igénybe a szolgáltatásokat.” 
– olvasható a 2021-es évi beszámo-
lóban.
A 2020-as évhez képest 2021-ben 
a strand szolgáltatás bevételeinél 
mintegy egymillió forintos növeke-
dés látszik. 
Bízzunk abban, hogy az idei év még 

életében, hiszen elmúltak a korona-
vírus járvány miatti veszélyhelyzet 
által generált nehézségek.

Szeretettel várják a strandon 

Április 30-án megnyitott az abonyi 
strand. Kedveljék, kövessék Önök 
is közösségi oldalukat a legfrissebb 
információkért: https://www.face-
book.com/strandabony
A jegyek, bérletek árai nagyon ked-

történt emelkedés. Idén is lesznek 

továbbra is támogat Abony Város 
Önkormányzata.
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Jól halad az építkezés! Ez nagyon szép lesz!
Az eredeti ütemtervnek megfele-

Baksa Bence országos bajnok! 
Sok szeretettel gratulálunk! 

zelemmel

k-
nek!

Ismét Nagy Tamás lett a Varga István Hatalmas sportsiker! 

t

ztük

Gratulálok
inek!
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Itt  hamarosan játszótér és szabadtéri kondipark lesz!

Nagyon örülnek az ovisok! Új játszótéri 
elemmel bővült az udvar!
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Megható pillanatok a Down Alapítvány rendezvényén

Kutyusok találkoztak A szeretet rendezvénye

„Május 19-én az 

a
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Abony Városa kapta idén az „Önkormányzatok 
a közm vel désért „ díjat
A Magyar Népm vel k Egyesüle-
te által alapított díjat város kategó-
riában 2022-ben Abony kapta. Az 
„Önkormányzatok a Közm vel
désért Díj” az egyik legnagyobb 
szakmai elismerés.
„Ez hatalmas siker, és egyben 
megtiszteltetés számunkra. Köszö-
nöm szépen mindazoknak, akik ki-
tartó munkájukkal közrem ködtek
abban, hogy Abony Város ebben 
a rangos kitüntetésben részesül-
hessen. A díjátadóra a közelmúlt-
ban került sor ünnepélyes keretek 
közt a Tolnai Kulturális Központ 

és Könyvtár 
épületében 
a Népm
vel k 38. 
V á n d o r -
gy lésén. A 
rendezvényen 
velem együtt 
örült az elismerésnek Simon Sza-
bina intézményvezet , Debrecze-
ni- Bakos Melinda és Jandácsik Pál 
a Kultúra háza munkatársa.
„Az MNE döntésének eredménye-
ként, az Abonyi Lajos M vel dési
Ház, Könyvtár és MKH felter-

jesztése alapján, 
Abony Város 
Önkormányzata 
a közm vel dé-
si feladatellátás 
terén végzett ki-
emelked  mun-
kája eredménye-
ként elnyerte a 
díjat.” – olvas-
ható a meghívó 
levélben.” – 

gármester

Blaskó Marcela és Blaskó Sándor 
alkotásaiból nyílt kiállítás

Május 21-én nyílt meg az a ki-
állítás a Református Közösségi 
Házban, mely Blaskó Sándor 

cela
pá ratlan alkotásait mu tatja 
be. A meg nyitón Gáll Károly 
református lel kipásztor úr 
méltatta a Család munkásságát, 
és jó szívvel ajánlotta min-

denkinek a ki állí tás meg-
te  kin té sét. A ren dezvényt a 

pése tette még emlékezete-
sebbé.

Célunk a civil kapcsolatok kialakítása 
és kölcsönösen előnyös 

együttműködések létrehozása
Ahogyan arról közösségi ol-
dalainkon már többször beszá-

gítségével, a napokban abban a 
szerencsében volt része a város-
vezetésnek, hogy Farkaslakára, 
a csodálatos erdélyi településre 
látogathattak.
„Ennek célja az volt, hogy Ko-
vács Lehel polgármester úrral 

tottak szolgálni, hogy a két tele-
pülés közt a civilek aktív kapcso-
latot építhessenek ki.

repet kapnak a tervezett együtt-

karok és énekkarok. Nem titkolt 
célunk, hogy egymást felkeresve, 
egymás programjain részt véve 

ködés, mely Abony és Farkasla-

Lehel polgármester úrnak és 
minden kedves farkaslakainak, 
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Lengyel testvértelepülésünkkel együtt ünnepeltünk

1791. május 3-án egy nagy hor-

Babák a Városh ázán

Volt egyszer egy Mechanika
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Szeretjük 
Farkaslakát
Ahogyan arról beszámoltunk, az 
erdélyi Farkaslaka településsel 
testvérvárosi kapcsolatot épí-
tünk, melynek nyertesei Abony 
és Farkaslaka civil szervezetei 
lesznek. Ha te is szeretnéd ket
jobban megismerni, akkor a mai 
naptól a Kultúra Háza portáján 
elérhet k Farkaslaka turisztikai 
népszer sítését szolgáló anya-
gai. Sok szeretettel ajánljuk ket
Király Borbála segítségével.

Városi séta Abonyban
Május 7-én Király Borbála ve-

volt hiány.

szervezésében és támogatásá-
val városi sétát tettünk május 
7-én délután az abonyi két to-
rony tövében. A kétórás prog-

is megismerkedhettek a részt-

keivel, a Városháza, a katoli-
kus és a református templom, a 
Kossuth cukrászda és a Zsina-

góga történetével. Temploma-
inkban Dudinszky György kán-
tor úr és Fazekas-Tatár Csilla 

muzsikáját hallhattuk. Sétánkat 

internetes játékkal zártuk. 

ház munkatársainak a sok 
segítséget! Nagyon örültem a 

a szép számú „apró talpú” 
közönségnek. Köszönjük, hogy 
sokan ezt a családi programot 
választották! Folytatjuk…” –  
Király Borbála 

Nagy siker volt a Kipp Kopp koncert

abonyi gyerekek az április 12-én 
a Kultúra Házában megrendezett 
Kipp Kopp koncertet. 

csillogó szemeket, azt az együtt-

tattak irányunkban. Együtt éne-
keltek, játszottak a zenekarral, 

dalokat, melyeket természetesen 

válogattunk össze.

Külön szeretnénk megköszönni a 
Gyulai iskola 2. b. osztályának és 
tanítónéniknek, hogy a „Minden 

zenekart.

tértünk haza a koncert után, min-

sort adni, látni a csillogó szemeket, 
együtt énekelni, játszani. Remél-
jük hamarosan újra találkozunk!

Kipp Kopp

Vidám Tavaszi Nótadélután

Május 15-én a Kultúra Háza kamaratermében rendezték meg a Vi-

mére. Részletek, képek: Abony.hu Facebook oldala 
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Szeremi Tiborné 69 év, Bárány Károly 
80 év, Dr Sassy László 78 év, Torma 
Lászlóné 87 év, Halász József 64 év, 
Fehér Andrásné 80 év, Barna József-
né 90 év, Skultéti Istvánné 82 év, 
Tóth Sándorné 74 év, Varga István 
71 év, Homoki Sándor 61 év, Ferenczi 
Sándor 82 év, Kállai István, Nagy Gi-
zella 82 év, Szelényi Györgyné, Poloz-
nik Norbert 49 év, Döme Jánosné 89 
év, Lőrincz Erzsébet 82 év, Brezvai 
István 81 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
05.02. Tarjányi Henrietta és Petró Zoltán; 05.06. Kovács Krisztina és Balázs Csaba, 
Veres Mónika és Miklós János; 05.07. Lomjánszki Fanni és Golyán Ferenc, Szegedi 
Fruzsina és Sánta János, Lukács Edit és Pászti Zoltán; 05.09. Varga Mária Bernadett 
és Fehér Tamás András; 05.14. Nyuli Mónika és Kóté József; 05.17. Bedics Anna és 
Harkai Péter; 05.21. dr. Egyed Szilvia és Kocsis László Vince; 05.26. Tóth Katinka 
Krisztina és Vermes Dávid

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 
16.00 óráig tart. 

05.30.-06.05. Rozsnyai Patika
06.06.-06.12. Csontos Patika
06.13.- 06.19. BENU Patika
06.20.-06.26. Rozsnyai Patika
06.27.-07.03. Csontos Patika

(Horváth Imre)

 A gyászoló család tudatja mindenkivel, 
aki ismerte, hogy Majercsik

életének 84. évében elhunyt.

Emléke szívünkben él örökké!

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre.
Habony Pál halálának 16. évfordulójára és Habony Pálné született Barra Te-

rézia halálának 3. évfordulója alkalmából.

Gólyahír rovat
az Abonyi Naplóban!

Sok szeretettel fordulok Hozzátok/Önök-
höz ezen kis felhívással. Az Abonyi 
Naplóban  Gólyahír rovatot indítottunk, 
melyben az abonyi újszülött babák nevét 
jelentetjük meg fényképpel. Egy gyermek 
születése életünk egyik legnagyobb bol-
dogsága, ha nem a legnagyobb. Örömteli, 
hogy Abonyban sok pici baba látott napvi-

együtt Gólyahír rovatunkban.
Kérjük, küldjetek/küldjenek fényképet, a 
baba nevét, születési idejét, valamint ha 

ximum három mondatot: sajto@abony.hu. 

várjuk nagy szeretettel a fentieket! Lap-

nek meg. 

Megérkeztem kicsit korán, gyö-
nyörködj ez apró csodán, töré-
keny a pici testem, sokat kell még 

Föld kerekén. Nevem Bíró Benett 
2022.03.09-én születtem Szegeden 
19.22-kor, súlyom 1330 gramm, 
hosszúságom 39 cm.

Sziasztok! Kresztyankó Benett vagyok, 
2022. 05. 04-én a magam 2650 grammos 

egyeztetés alapján berobbantam apukám 
és anyukám életébe! Anya azt mondta jól 
vagyunk és már haza is jöttünk apához. 

de hamarosan belevetem magam a nagy-

Sziasztok, a nevem Döme Brájen 
Béla. 2022.04.20-án 3600 grammal 
és 52 cm-rel jöttem világra a csa-
ládom nagy örömére. Anyukám 2. 

Kedves Abonyi Napló Olvasók! 
Makádi Kornélia vagyok, 2022. 
január 11-én születtem a családom 

nektek küldöm! 
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Ismét Bárány József az Abonyi KC elnöke
Sok szeretettel gratulálunk újbóli 
megbízatásodhoz és kívánunk to-
vábbi kitartást, sok szép sportsi-
kert! Hajrá Abony KC!
A közelmúltban tartotta köz-

exkluzív interjút. Természetesen 

a jelenlegi megye másodosztályú 
bajnokságból feljebb menetelje-
nek, a cél az NB II-be való visz-

zilabdások hosszú évekig voltak 
meghatározói ennek az osztálynak.
„Nem is ebben az osztályban akar-

csapatunkkal, de itt kellett kezde-

osztályban játszani és így vezet az 
út az NB II-höz. Ezt a létrát sajnos 
végig kell járni. Április 14-én volt 

ismét bizalmat szavazott nekem. 
Most kezdtem a negyedik sza-
kaszt elnökként, tehát már kilenc 
éve töltöm be ezt a posztot. Az 

létszám.

együtt a többi elnökségi tagunk-
kal, ez nekik is a negyedik ciklus. 
Mádi Csaba, Bakosné Zana Niko-
letta, Majercsik Zsolt és Kovács 
István az, akikkel közösen igaz-
gatjuk a klub dolgait. Végtelenül 
hálás vagyok nekik, ez egy nagyon 
jó társaság. 
Még egyszer szeretném megkö-
szönni mindaz oknak, akik segí-
tenek, támogatnak bennünket a 
mindennapokban, és itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy kiemeljem 
fantasztikus szurkolóinkat, akikre 
számíthatunk a kemény meccse-
ken!” – mondta el lapunknak Bá-
rány József elnök

Abony Sajtó

Fontos a koordi-
nálás, a TAO-s 
támogatások lehí-
vása, kezelése, 
mely rengeteg 

is igényel. Költ-
s é g v e t é s ü n k 
minden esetben 
a TAO-s támo-
gatásra épül, 
minden évben 
februárban kell pályázatot be-
nyújtanunk, innen számolva más-
fél-két hónap múlva kapjuk meg a 

a komoly feladat, hiszen a cégeket 
kell megkeresnünk, akik a TAO-s 
pénzt egyesületünknek fel tudják 
ajánlani. Ez egy nagyon kemény 
munka, az utóbbi évek tapasztala-
tai szerint. 
Kicsit fájó nekem, hogy a támoga-

nyi vállalkozás. Természetesen ka-

polgármester úrtól, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni. Nyilván 

ügynökök is, akik ezzel foglalkoz-
nak.

patunk, ifjúsági, U 14, U 13, U 12, 

bajnokságban szerepelnek, tavaly 
egyesültünk a Cegléddel. Ennek 

akik ezt a sportot választották, egy 

magasabb osztályban komolyabb 
ellenfelek, komolyabb csapatok 
ellen tudnak játszani. 

Óvodásoknak 

ségük kipró-
bálni magukat 
spor tágunk-
ban, heti két 
a lka lommal 

szivacskézilabda foglalkozásokat 
tartunk a Somogyi iskola torna-
termében. Összesen egy komoly 

nak az abonyi apróságok. 
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Csodálatos kinizsis siker!
Sok szeretettel gratulálunk!

Stummer-Mészáros Bernadett, a 
Kinizsi Pál Gimnázium igazga-

A Kinizsi 
Pál Gimnázium tanulója, Len-
gyel Nóra Emese 12. évfolyamos 

rangos nemzetközi versenyen.

Egyesületének
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Május 12-én a Kultúra Háza Szín-
háztermében rendezték meg az alsó 
tagozatos abonyi diákok számára a 
Városi versmondó versenyt. Csodá-
latosan szépen feldíszített teremben 
várták az apróságokat, akik valóban 
jól felkészülten, szép magyar be-
széddel mondva a verseket, kápráz-

Piciny emberkék nagy szavalatait 

Virágos Abonyért pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Abony Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a Virágos Abonyért cím 
elnyerésére.
A Címet a Képviselő-testület éven-
te egy alkalommal (az adott év)  au-
gusztus 31. napjáig adományozza az 
alábbi kategóriákban:

Kertes ház (családi ház) kate-
góriában

Utca kategóriában

Balkon kategóriában

A díjazottak 1 évig kommunális adó-
mentességben részesülnek, vala-
mint a kertes ház kategória nyertese 

Virágos Abonyért
pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Virágos Abonyért 

cím elnyerésére.

augusztus 31. napjáig adományozza az alábbi kategóriákban:

 Utca kategóriában
 Balkon kategóriában

A díjazottak 1 évig kommunális adómentességben részesülnek, 
valamint a kertes ház kategória nyertese 

10.000 Ft pénzjutalomban is részesül.
 2022. május 13. – 2022. július 15-ig. 

 2022. július 15. 12.00 óráig

Abonyi Polgármesteri Hivatal – Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 105. sz. szoba

vagy az 53/360-135, 145 mellék telefonszámon kapható.
Abony Város Önkormányzat 

hallhattuk, és való-
ban nem volt olyan,  
aki ennek a mai 
napnak ne lett volna 

hiszen ahogyan Si-
mon Szabina intéz-

minden gyermek már az-
zal is már nyert, hogy ide 
továbbjutott, és a színpa-
don szavalhatta el versét.

Óvoda intézményveze-

Bernadett a Kinizsi Pál 

Városi versmondó versenyen jártunk

mogyi Imre Általános Iskola 
nyugalmazott magyartanára.

kiválasztották a legjobbakat.

1. osztály: I. Lendvai Katalin; II. 
Bíró Vivien; III. Mészáros Csenge; 

2. osztály: I. Lipák Regina; II. Ha-

bony Dorina; III. Hajba Alexandra; 

csis Ádám; III. Szénási Tamás; IV. 
Bereczky Zétény

Miklós Roland; III. Skultéti Emese 
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Május 10-én Dr 

Forgács István-

napot.

TeSzeddPályaorientáció: a gyógypedagógus hivatás

Diákok a Hivatalban Boldo g születésnapot Erzsike néni!
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A Bihari János Ifjúsá-
gi Stúdió- Falka má-
jus 21-én mutatta be a 
Kultúra Házában a Ka-

mely hatalmas közön-
ségsikert aratott. Sok 
szeretettel gratulálunk 
a produkcióhoz és kí-
vánunk további sok si-

Pályaorientációs kavalkád
Május 5-én a Szolnoki Szak-
képzési Centrum szervezett 
a Somogyi Imre Általános 
Iskolában Pályaorientációs 
kavalkádot. Itt sok érdekes 

szakma rejtelmeivel volt le-

merkedni. Képes beszámoló 
és cikk Abony Város Face-

április 30-án a Kéttorony túrák 

távjait.

is. Az Abonyban vendégeske-

az abonyi túrázókkal közösen a 

logolva ismerhették meg a részt-

gadták a túrázókat ahol édesség-

zók számára. Szakácsaink Aran-

majálisi hangulat alakult ki.

val megmártózhattak az abonyi 

és részese lenni a rendezvény-

Köszönet az abonyi természet-
járóknak a sikeres lebonyolítá-
sért.

Szabina segítségét. Köszönjük 

felajánlását az Abonett Kft ré-

ségükkel hozzájárultak túránk 
sikeréhez.

Nagy Sándorné

Nagy siker a Szenior akadémia
Egyre többen látogatják az im-

24-én a hazugság volt. Kovács 
san Salgóbányán találkoznak 
majd a Szenior akadémia prog-

szetesen kirándulni is fognak.

Valóban katarzis volt!


