
Épül az ivóvízhálózat 

8. oldal

ÚTÉPÍTÉSEK     

8. oldal

Épül a játszótér és a kondipark  

9. oldal

Jegyértékesítés: https://tickets.funcode.hu/event/vadak-ura-abony 
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Abony, ügyfélszolgálat, munkaidőben! 

LEGYEN ÖN IS AZ ÉLMÉNY RÉSZESE!
ABONY, FŐTÉR 2022.07.17. 2030

tosan változó jogszabályi kör-
nyezethez való igazodás mellett 

Úgy gondolom, hogy a Hivatal 
nem csak egy munkahely, sze-

nek egy jó hangulatú, összetartó 

Ezúton is köszöntöm vala-
mennyi kollégámat Köztiszt-

köszönöm Nektek azt a hozzá-

további sok sikert mindenkinek 

Közalkalmazottak Szakszerve-

gyarországon július 1-je legyen 

Abony város lakosságának szol-



Figyelem! A Varga János Birkózócsarnok tervezett ünnepélyes átadásának 

Abony vá-
ros ön-
k o r m á n y -
z a t á n a k 
k é p v i s e -

te június 9-i 

ismét bizalmat szavaz Sá-
nevében!

Gratulálunk Melinda !

Laskafesztiválon jártunk

Országos diákolimpián bronzérmes lett a Somogyi 
Imre Általános Iskola lány kézilabda csapata!
Sok szeretettel gratulálunk a fantasztikus sportsikerhez!  

Ez csodálatos! Magyar bajnokságot nyertek 
az Abonyi sp ortakrobatikás lányok!

sikert Nektek szeretettel! 

További szép sportsikereket 
kívánunk!



Varga Jánosnál, a Nemzet Sportolójánál
 járt Abony polgármestere

Megalakult az Ifj úsági Kabinet- Nekünk minden 
vélemény számít!

Stabil önkormányzati gazdálkodás: mintegy félmilliárd 
forinttal gyarapodott a város vagyona

Zárszámadás



Április vége óta nyitva tart az 
a létesítménnyel kapcsolatban!
https://www.facebook.com/
strandabony

tanfolyamok az abonyi strandon! A 
rekek úszásoktatását!

bérletet NEM kell megvásárolniuk! Támogatás a Kinizsi Gimnázium végzős diákjainak
Abony város Önkormányzata 

aktívan vesznek részt a város Ismét ingyenesen használhatják a diákok a 

Abony Város Önkormányzat 

alatti gyermekek és diákok a 

nálhatják 

c s a r n o k 

ves Pálya 

csolatos szervezési feladatokat 

nálati szabályzat betartását a 

nak sportfelszerelésben kell 

ingyenes 

Úszásoktatás - Információk

Boldo gan kiránduló idősek



Boldog születésnapot Andante Kamarakórus!
Az idén 20. születés-



Szeretettel gratulálunk Zelei Gábornak

Kamaszfesztivál - Hazaérkezett a 7. ba osztály!

ökoiskolai

Gyulaisnak lenni jó!
Kálló Marianna

A Gyulai iskola nyerte a „Pest megye 



Zboray Viki Abony város lovasa idén 
Vicces nyergében indul az Abonyi Vágtán! 
Gyönyör

Mi már nagyon készülünk az Abonyi Vágtára! 

NYEREGBE ABONY! 
Rendőreink is segítenek!

Folytatódnak a kúria felújítások Abonyban 



Krupincza János önkormányza-

Krupincza János, a körzet ön-

önkormányzatnak nem kell mellé 

tása (Bodócs 

va, Szamóca 
utca), valamint 
v i l l amosener-

lesztések nape-

szaki paraméterekkel szerepel-

nek a lakók, hiszen 

kormányzat képvi-

döntése értelmé-

László, a körzet önkormányzati 

Abony épít

Fontos mérföldkő a Csemetekert Bölcsőde életében

mester a körzet önkormányzati 

A vállalkozások számára idén is 

a mikro-, kis- és középvállalkozá-

Megérkezett a kompenzáció 50%-a – növekedett
 a helyi iparűzési adó (HIPA) bevétel



Épül a játszótér és a szabadtéri kondipark

A játékokat a napokban betonozták 
és rögzítették. Várhatóan néhány 
napon belül elkészül, megkaphatja 

A játékokat szalagozással elkerítet-

hogy a játékokat ne mozgassa és ne 

lakosságot. Már csak pár napot kell 

gyarország Kormánya támogatja. 

tó Hatósága Abony Város Önkor-

Abony Város Önkormányzatának 

megállapításáról. Az eljárás nyer-

Önerős útépítés a Ráday utcában

saját cége, az Abokom 

séhez rendelkezésre 
állt a mart aszfalt, mert 

mányzat nagy tételben 
szerzett be anyagot. 

Abony, az aszfalt a né-



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet 

a Virágos Abonyért cím elnyerésére.

augusztus 31. napjáig adományozza az alábbi kategóriákban:
• Kertes ház (családi ház) kategóriában
• Utca kategóriában
• Balkon kategóriában

A díjazottak 1 évig kommunális adómentességben részesülnek, va-
lamint a kertes ház kategória nyertese 10.000 Ft pénzjutalomban is 
részesül.

 2022. július 15. 1200 óráig

Abonyi Polgármesteri Hivatal

Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 105. sz. szoba

Abony Város Önkormányzat

Boldog házassági évfordulót kívánunk sok szeretettel!

nelmi esemény tudója. A házaspár 

alkalmat.

ben, boldogságban, szeretetben még 
nagyon sokáig!

Ki legyen idén az Abonyiak Abonyért Alapítvány díjazottja?
Abonyiak Abonyért” Alapítvány Kuratóriumától

Tisztelt Abonyiak! Kedves Barátaink!

lásaikat.

Abony, 2022. június 24.
Tisztelettel:

Abonyiak Abonyért Alapítvány Kuratóriuma

Tisztelt Ügyfeleink!

2022. július 18. napjától 2022. július 29. napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el
az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.

dr. Gáspár Anita

Boldo g születésnapot Marika néni!
Végre személyesen is találkozhattunk!

jes mindennapokat kívánok Marika 



Csodálatos pünkösdi fúvószenekari találkozóCsodálatos pünkösdi fúvószenekari találkozó

Abony Város Önkormányzata és az 
Abonyi Fúvószenekari Egyesület 
szervezésében két év kihagyás után, 
2022. június 5-én újra megrende-
zésre került, immáron 19. alkalom-
mal, a Pünkösdi Fúvószenekari és 
Mazsorett Találkozó. Vendégünk 
volt a Pécsi Vasutas Koncertfú-
vós Zenekar, Pécs Város Mazsorett 
Együttese és Tánckara, a Kisújszál-
lási Mellofon Fúvós Együttes és a 
Kisújszállási Dream Team Mazso-
rett Csoport. 

pontjain térzenéket tartottak. Dél-
után parádés menetben vonultak be 

a nagy közös koncert helyszínére. 

után felváltva hallgathatta és láthat-
ta a közönség az együttesek produk-

és tánc zárta a koncertet. Az ajándé-

zenekar igazi fesztiválhangulatot te-

Videók és képes beszámolók az 
Abony.hu közösségi oldalon!



Abony város központjában má-
jus 28-án délután CESA Liga 

Nagy sikert arattak a Csillagok 
Háborúja jelmezbe bújt vendé-

csak össze akartunk ülni egy 
kicsit fények és zene kíséreté-

a különleges dátum adjon egy 

kicsit gyereknek éreznék magu-

már ne csak a közösség építés 

nyekkel tudjunk eljutni minden 

ereje velünk van! 

szerint magunknak adjunk él-

 N NEEGGYYEEDDSSZZEERR IS TARKA TÉR



 NEGYEDSZER IISS TTAARRKKAA T TÉÉRR
aknak legyen jobb és élmény-

városunkat és mondom ki be-

Szeretnék köszönetet mondani 

és a velük közösen szolgálatot 

állással végzik!

akik vadászmadaraikkal kápráz-

rendelkezésünkre bocsátotta az 

Remekül sikerült a CESA Liga 

A jégkrém felajánlást pedig kö-

ségi oldalainkon!”



Csodálatos Családi Nap



„Nagy örömmel fogadtam 
el a Down Alapítvány abo-

az abonyi fiatalok munkáját! 

net! A Szedtevette Zenekar 

A DOWN Alapítvány rendez-

Megható pill anatok a Down Alapítvány rendezvényén



Fogathajtó verseny az Abonyi Vágtán

Nagyon színvonalas versennyel 
készülnek az Abonyi Lovasklub 
Egyesület tagjai, hiszen augusztus 
6-án az Abonyi Vágtán, a Nemzeti 

senyt tekinthet meg a közönség. 

elmondta, hogy nagyon örülnek 
annak, hogy Abonyban Nemzeti 

szeretettel csatlakoznak a nagy ese-

Lovasklub tagjai üzenik, hogy a 

gyon látványosnak ígérkezik, és 
mindenkit nagy szeretettel várnak 

ben hálásan köszönjük, hogy velünk 
lesztek augusztus 6-án az Abonyi 
Vágtán!

Városi sportnap: hatalmas volt 
a rendezvény sikere a diákok körében!
húsz helyszínen Abonyban június 
14-én. A rendezvényt a Varga István 

szervezték. Abony.hu közösségi oldalon.



Június 11-én az Abonyi KID 
FC szezonzáró ünnepséget tar-

A rendezvény díszvendégei: 

Egy nagyon jól megszervezett, 
komplex rendezvény volt, ami 
az U19-es csapat bajnokava-

U16 - osaink a jól megérdemelt 
bronzérmeket vehették át, U19 

járó aranyérmeket akasztották 

egész nap lábtenisz pálya, teqball 

gyerekeknek a labdarúgáson túl 
légvár állt rendelkezésre, hogy oros 

jét búcsúztatta, aki nyolc évet 

U 19-es csapat

U 16-os csapat

KID FC beszámoló

Folytatás a 18. oldalon



egészen a nagy csapatig fordul-

Zsolt itt marad a továbbiakban is 

vább az egyesületben folyó szak-

U13-as korosztályunk háromne-
gyed pályán játszott, ahol egy 

pedig a képzeletbeli dobogó har-

kelését részletesen az alábbiak-

tavaszi idénynek, amit a harma-

Nem lett meg a jó rajt és ez rá is 
nyomta bélyegét a további mecs-

iskolai elfoglaltságok miatt szin-
te minden meccsen új felállásban 
kellett pályára lépni, az aktuális 
ellenfelünk ellen, ami azzal járt, 

Összességében érdekes és fá-

problémával kellett megküzde-

tunkból sokan bemutatkozhattak 

mutatták, hogy bármikor lehet 

ként azon fogok dolgozni, hogy 

eredményeket érjenek el a baj-

re bajnokságot nyerjen, amire 

Tivadar

vágtunk neki ennek az új szerve-

csoportbeosztásba sorolás után, 
talán a harmadik fordulóban fo-
galmaztuk meg azt a célt, hogy 
bajnokságot szeretnénk nyerni, 
minden más eredménnyel elége-

boldogok vagyunk, hogy amit 
együtt megálmodtunk a csapat-

rek, akik a pályán a nehéz pilla-
natokban mindent megtesznek 
ezért a klubbért, egymásért, az 

sokat áldoznak magára a labdarú-

tünk fel együtt, szerintem ezért 

bajnoksággal kapcsolatban sok 
statisztikát felsorolhatnánk, hány 

szerintem ezek egyáltalán nem 

igazán lényeges, hogy ebben az 

nyegesebb statisztika és a legjobb 

ilyen rendezvény keretein belül 

 és 

Kru-

léte rendben volt a srácoknak és 

Hála 
rünknek, hogy a kérésemre min-

játékra alkalmas állapotba hozott, 

, 

letve a vonal az itt mindig vonal 
, hogy min-

ban végighallgatta, amit mondtam 

, hogy 

sikerült mindig teljesen rendben 

kan kihoztátok az U19-es csapat 
meccseire a gyerekeket és hazai 
pályán mindig remek hangulatban 

hogy támogatjátok a gyerekek 

 Ko-

tofer, Rimóczi Márton,
Szabolcs, Kovács Roland, Dávid 
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Balogh Lászlóné 91 év, Medveczki Já-
nosné 85 év, Acsai Sándor 87 év, Ma-
jercsik László 84 év, Tóth Béla 87 év, 
Turi Ernő Józsefné 78 év, Somodi End-
re Béla 75 év, Őze István Ferenc 74 év, 
Kun Istvánné 88 év, Rafael Vilmos 65 
év, Hegedűs Sándor 70 év, Polónyi Ká-
rolyné 87 év, Kormos Jenő 74 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
05.27. Hegedűs Viktória és Brezvai László; 06.11. Kiss Lilla és Balogh Tamás, Mucsi Enikő 
Zsófi a és Krupincza Csaba; 06.13. Virág Nikolett Krisztina és Molnár Péter; 06.15. Békési 
Anita és Vincze Zsolt; 06.17. Antal Ágnes és Miklósi Ádám Gábor, Nagy Mónika és Ko-
vács Péter; 06.23. Tugyi Mónika és Árpás József; 06.29. Vigh Bernadett és Bátori Szabolcs

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 16.00 óráig tart. 
07.04.-07.10. BENU Patika
07.11.-07.17. Rozsnyai Patika
07.18.-07.24. Csontos Patika
07.25.-07.31. BENU Patika
08.01.-08.07. Rozsnyai Patika

Elhunyt Földi Imre
Egy héttel a 76. születésnapja után felfoghatatla-
nul és tragikus hirtelenséggel elhunyt Földi Imre, 
az Abonyi Birkózó Club sportolója. Mély fájda-

gyászában!
Imikét mindenki szerette, tisztelte és becsülte. Pél-

teség az abonyiak, és a birkózótársadalom számára. Imike 2013-ban 

A Múzeumok Éjszakáján június 25-én ke-
rült megrendezésre Abonyban a Drakula 

csére a Drakula nyomában játékra nem 

kulcsát a helytörténeti emlékek között. 

tak a Kultúra Háza kulisszái mögé is. 

Oroszlánkirály jelmezeit.

kincseit is megtekintették a táboro-

Debreczeni-Bakos Melinda

sében került megrendezésre a Pest 

Jandácsik Pál

Könyvtárosnap Abonyban

Debreczeni-Bakos Melinda



Városi Pedagógusnap

Abony Közneveléséért díj at vet-
tek át:
– Gönczölné Mádi Friderika, a So-
mogyi Imre Általános Iskola intéz-

 – Vargáné Bíró Marianna, a Mon-

Módszertani Intézmény, Óvoda és 
Általános Iskola gyógypedagógusa

kola gordonkatanára

vány Óvoda pedagógusa. 
– Dévainé Kazinczy Sára nyugalma-
zott általános és középiskolai tanár

vett át: 
– a Szivárvány Óvodából Mózesné 

lyettes
– a Pingvines Óvodából Markó Fe-

– a Gyöngyszemek Óvodából Gu-

lyettes
– a Gyulai iskolából Nagy Ilona Irén 
pedagógus
– a Somogyi iskolából Falusiné 

– a zeneiskolából Benedekné Tö-

– a Kinizsi gimnáziumból Szend-

Jubiláló pedagógusaink:
– Szabó Krisztina 30 éves jubi-
leum 
– Retkes Ferencné 30 éves jubi-
leum, 40 év munkaviszony után 
nyugdíjba vonul

leum

– Széll Tamásné 30 éves jubileum
– Garancz Tiborné 40 éves jubi-
leum, nyugdíjba vonul
– 
éves jubileum

leum
– Sörös Éva 40 éves jubileum, 
nyugdíjba vonul. Kiváló munká-

és nyugdíjba vonul

éves jubileum
– Kovácsné Dani Tünde 40 éves ju-
bileum és nyugdíjba vonul

és nyugdíjba vonul

jáért.

bileum

leum 

éves jubileum
– Miskolcziné Sipos Tünde 30 éves 
jubileum
– Simon Gáborné 30 éves jubi leum 
– Gulykáné ju-
bileum
– Nagy Ilona Irén 40 éves jubileum 
és nyugdíjba vonul
– Kárteszi
vett át 





Barátokkal és régi labdarúgó társakkal emlékeztünk meg Mucsányi Tamásról
Tomi bácsihoz számtalan 

pig élénken élnek bennünk. 
Tomi bácsi ikonikus alak 

vül is. A labdarúgás iránti 

ves pálya létrehozása, mely 

kat is, akik egy jó hangulatú 
tornán vettek részt június 

tikör, az Abonyi Retro Sport 

zat részvételével megtartott 

net a szervezésért az Abonyi 

nak és Vincze Antalnak.

Szeretett el gratulálunk!

zösségi oldalán: „Gratulálunk 
Acsai Roland új könyvéhez! A 
napokban érkezett meg hozzám 
Roland új kötete, melyet ezúton 

kát! Nagyon büszkék vagyunk 
Rád!

jelent meg, melyet az Ünnepi 

bízza az országot, akinek nem 
tetszik a királyné pazarlása. A 

egymás ellen. A gyerekeknek a 

iknek az élete…

Acsai Roland író – aki számára 

tások tovább élése – gondolt egy 

dat ver a mai gyerekek és múlt e 

Megjelent Jandácsik Pál új regénye
Jandácsik Pál 

terjesztésben 

disztópikus világban játszódik, 

burkokká változtatta. A „néma 

lamelyikét, vagy a férjük révén 
anyósukat, apósukat szülik újra a 

De milyen világ az, ahol az anyád 
a lányod és a lányod az anyád? 
Erre a nyugtalanító kérdésre ad 
választ a regény.

Abony Sajtó

Bajnokunk van!

vák bajnok és különdíjas, 
a karatéka sikert sikerre 

is jutalmazták ezt a páratlan 
teljesítményt.

edzésmunkával, rengeteg 

gött. Eszter nyáron 
sem pihen, hiszen 

senyre és Európa 

szül. Gratulálunk  

nunk további sok 
szép sikert!

Abonyt is képviseltük a Durkó Konferencián

szövetsége Egyesület is részt vett a 
Debrecenben tartott Durkó Mátyás 

tak és a Mentorálás mintaprojektek 

Jandácsik Pál is rész vett, hiszen 

pont cím birtokos.



Boldo g születésnapot! 

Harminc éves jubileumát ünnep-
li idén a Fergeteg Triatlon Sport 
Egyesület. A júniusi baráti talál-
kozó után aqutlon versenyen ta-
lálkozhattak a sport szerelmesei. 

megmérettetésre, így családi vál-

tók is színesíthetik a triatlonosok 
ünnepét. 
Gratulálunk a 30 éves Fergeteg Tri-
atlon Sport Egyesületnek és lelkes 

Részletes beszámoló a 30 éves ju-
bileumról és az idei Fergeteg ered-

Báb és művészeti találkozó
A Kultúra Háza színház-
termében szervezte meg a 
Szivárvány Óvoda a Báb- 

mek vett részt. Elég volt 

gyermekeket látni, csillogó 
szemekkel és ez mindent 
leírt. A hagyományos ren-
dezvény sajnos a pandémia 
miatt két alkalommal is el-

Rekord résztvevő az abonyi íjászversenyen
A Nagyabonyi Íjászok immár nyol-
cadik alkalommal rendezték meg 
hagyományos íjászversenyüket az 
Abonyi Horgász Egyesület tavai

nagyon sokan beneveztek, mintegy 

a versenyen. Az abonyiak által 
szervezett  verseny nagyon népsze-
r , a szervezés remek. Íjászaink 
ezzel a versennyel, valamint azzal, 
hogy más településeken is képvise-
lik Abony Városát, nagyban járul-
nak hozzá a település pozitív imáz-

Remekeltek a kinizsis diákok!
„Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy az abonyi Kinizsi Pál Gim-
názium diákjai csodálatos kultu-
rális eredményeket értek el. Így 

Kincs  és Oldal Barnabás els  he-
lyezett lett. Lengyel Nóra Emese 

els  helyezést ért el egy rangos 

si bárdok, újragondolva” verseny 
magyar iskoláknak cím

ztese lett a Kinizsi Pál Gimná-
zium tanulója csodálatosan szép 

Kincs  versmondásá-
val, Oldal Barnabás pedig dallal 
szerzett els
polgármester 

Boldog születésnapot zeneiskola!
Az idén 70. szüle-
tésnapját ünnepl

és meghívott ven-
dégei csodálatos 
koncertet adtak a 

katolikus temp-

az épület szere-
tettel, csodálatos 
muzsikával, ének-

gel. Ezen kívül a 
jubileumi ünnep-
ségsorozat kere-
tében számos ren-
dezvénnyel várták 

Részletes jubi-
leumi beszámo-
lónkat
lapszámunkban 

ták bepótolni a bepótolhatatlant. 
Azt kell mondani, hogy sikerült, 




