
Felújítjuk a „Civil házat”  

5. oldal

VADAK URA ABONYBAN 

8. oldal

Kerékpáros pumpa pálya 

15. oldal

Abony Város Önkormányzata képviseletében 
tisztelettel meghívom Önt 

a „Varga János Birkózóterem” 
átadó ünnepségére.

A rendezvény helyszíne: 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola AMI, 

2740 Abony, Kálvin Kános u. 11.
A rendezvény időpontja: 2022. augusztus 20. 11 óra

Az átadó ünnepség díszvendége Varga János,
a Nemzet Sportolója, Olmpiai Bajnok, 

Világ- és Európa Bajnok birkózó, Abony Város Díszpolgára
Az ünnepségen köszöntő beszédet mond:

 Pető Zsolt polgármester, 
Földi László országgyűlési képviselő, 

Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
Pető Zsolt

polgármester

MEGHÍVÓ

Jegyek a helyszínen kaphatók, 
vagy online jegyvásárlás: 

https://tickets.funcode.hu/event/abonyi-vagta-fesztival

Jól halad az ivóvíz beruházás: 
Örülnek a lakók

Ivóvízhálózat épül önkormány-

körzet önkormány-

történelmi lép-

már nagyon 







H

Két abonyi lovasnak is 
szurkolhatunk az Abonyi Vágtán

Mucsi Enik

Készül kocsitoló csapatunk!

Babák a Városh ázán

Ez fantasztikus! Zenebölcsi a parkban!

Fontos dolgok az Ifjúsági Kabinet előtt



Pető Zsolt polgármester írja közösségi oldalán:
„Nagy örömmel láto-

rösi úti úgynevezett 
Civil házhoz, ahol 

újítás munkálatai. A 
cél az, hogy egy olyan 
épületet alakítsunk ki, 
melyben Abony város 
civil szervezetei ott-
honra lelnek. Magyar-
ország Kormánya döntése értel-
mében kapott több abonyi projekt 
támogatást, így ennek a régi szép 

abban, hogy a társadalmi szerve-
zetek, civilek hamarosan megtöl-
tik majd az épületet élettel, és iga-
zi tartalmat kap a létesítmény.
A napokban aláírtuk irodámban 

badtéri kondipark és játszótér épí-
tése. Az elemek a helyükre kerül-
tek, hamarosan birtokba vehetik 
azokat kicsik és nagyok. 
Több olvasónk kérdezte, hogy mi-

tok. Miért nem nyit meg a létesít-
mény? 
A Településfejlesztési Osztály 
munkatársa lapunknak elmond-
ta, hogy a tervek szerint augusz-
tusban nyílik meg a játszótér és 
a szabadtéri kondipark. A te-
rületet már most kamera óvja 

kossági megkereséseknek meg-

is szükség van, biztonságtech-
nikai okokból. Így egy 150 cm 

nak építeni a létesítmény köré, 

összesen 140 folyóméter hossz-
ban. Ennek érdekében a kapott 

pokban megtörténik a vállalko-

szükséges a kültéri kondipark 
ütéscsillapító burkolatának ki-
alakítása is. Az anyagbeszerzés 
megtörtént, hamarosan megkez-

A cél egy modern, és biztonsá-

tér kialakítása a gyermekek szá-

sítése. A beruházás összköltsége 
10.575.227 Ft. A projekt támoga-
tója Magyarország Kormánya.
Kérik a lakosság türelmét és meg-
értését! 

Abony Sajtó

Megkezd
Örülhetnek a labdarúgás szerelmesei, 
hiszen A Mucsányi Tamás m

megkezd dött. A Varga István Városi 
Sportcsarnokhoz tartozó sportlétesít-
mény így is nagyon népszer  a spor-
tolni vágyók körében, és valószín , 

en még na-
gyobb kihasználtsággal m ködik.  Au-
gusztus végére készül el az új pálya.
A kivitelez  elbontja a jelenlegi pá-

ják, a tervek szerint az óvodák kap-
hatják meg a pálya részeit. Ezek után 
a jelenlegi alap javítása történik meg. 
Miután az alap elkészült, m
nagyon modern burkolatot kap a pá-

A kivitelez
renciákkal rendelkez Pharos 
95 Sportpályaépít
közt a Puskás Labdarúgó Akadémia 
számára is épített pályát. 
Az Emberi Er
uma, mint támogató Abony Város 
Önkormányzata, mint kedvezménye-

nem térítend tott a 
pálya újjáépítésére.

A beruházás tel-
jes költsége bruttó 
16.412.267 Ft
Az építkezés ideje alatt 
a Mucsányi Tamás 
M
tart. Kérik a sportol-
ni vágyók türelmét és 
megértését.

Abony Sajtó

meg Abony Város Önkormányza-

elvégzésével, hatvan napos hatá-

A projekt költségvetése mintegy 

Tervezett hasznos alapterület ösz-
szesen 144,57 m2

gépészeti és villamos rendszerek 
cseréjét, aka-
dálymentes í -
tést, kerítés-, 
parkoló- és tér-
burkolat épí-
tést, napelemes 
rendszer tele-
pítését, a szük-
séges kiegészí-

együtt komplet-
ten.” 

ÓÓvvooddaaffeellúújjííttáássookk 
Az 1970-es években épült lé-

egy rekonstrukciós beruházás. 
Egy nyertes pályázatnak köszön-

részére átadták a munkaterületet, 

Krupincza Tibor, a Generál Kon-

hogy a munkák nagyobb részét még 

zott támogatásról döntött Magyar-
ország Kormánya, mely két abonyi 

A támogatásból mintegy 31 millió 

szének szigetelése, 2 db terasz 
helyreállítása és biztonságossá té-
tele, álmenyezetek cseréje, óvodai 
csoportszobákhoz tartozó vizes-
blokk újjáépítése, radiátorok és 
lámpatestek cseréje, valamint sé-
rült, kopott burkolatok újjáépítése.
A Szivárvány ovi mellett a Kor-

mány támogatásból – az Arany 

kerül a Pingvines Óvoda „Ga-

szemek Óvoda Köztársaság úti 

Abony Sajtó



A Pünkösdi Gyermekjóléti Szolgálat 
tette közzé közösségi oldalán a nagy-

nagyköveti tanácsának tagja lett. Sok 

kösdi Gyermekvédelmi Szolgálat 

tagja lett.

idén május utolsó 

élelmiszert tudnak 

Örömte-
li, hogy hetente mintegy 1,5 millió 
forint értékben tudnak elhozni 
élelmiszert a szolnoki Penny Mar-
ket áruházból. Naponta mennek 

Kft. kisbusza hozza haza az adomá-
nyokat. Erre a célra rendszeresítet-

kilenc áll rendelkezésre. A szállítás-
ban a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói és a Humán Szolgáltató Köz-
pont munkatársai vesznek részt. 

Végtele-
nül hálás vagyok Kókai-Dudinszky 
Mónika alpolgármester asszonynak 
is, mint ötletgazdának, illetve a pro-

érzés tudni azt, hogy ilyen szerve-
zett formában tudunk adományoz-
ni. A listát az iskolák, óvodák, in-
tézmények, polgármesteri hivatal, 

civil szervezetek, Humán Szolgál-
tató Központ javaslatai alapján 
állították össze.

szigetelési munkálatainak elvégzésé-

lett.

források Minisztériuma. 

tudnak adománycso-

mekes családok 

Az a tapasztalat, hogy 
nagy örömmel fogadják az abonyi-
ak az adományokat. Komoly admi-
nisztrációval is jár az adományok 
elosztása, de mi mindent beválla-
lunk a nemes cél érdekében. Egy 
család egy alkalommal maximum 
öt kilogramm élelmiszert kaphat. 
Már több száz helyre juttatunk el 
adományokat. Örülök én is annak, 

gíthetünk!”



A felhívás interneten való meg-



A Vadak Urán egyszerre adta a 
csodálatot a produkciót elénk 
táró társulat, a darab mondani-
valója, a monumentális színpad, 
a fülbemászó dallamok, a fények, 
a városunk legszebb épületei által 

tása. 

beszélek, de amikor Falusi Mari-
ann és Pesák Ádám dudorászta a 
folyosón, hogy....Szeretlek Abony 
...Abony... akkor tudtam, hogy 
igen, sikerült! Át tudtuk adni 
amit akartunk. 



SEMMELWEIS NAPI ÜNNEPSÉG
Július 8-án a Kultúra Házában 
rendezték meg a Semmelweis napi 
ünnepséget. A rendezvényen kö-

lálunk a kitüntetetteknek és kívá-

egészséget!
emlékérem-

mel köszöntötték Kovács Ildikót, a 
ézet

, Nádas Mónikát,
a 7. számú háziorvosi körzet asszisz-
tensét.

emlékéremmel 
köszöntötték Harmath Zsuzsannát, a 
3. sz. gyermekorvosi körzet asszisz-
tensét.

emlékéremmel 
köszöntöttük Dr. Gyuris Mária Va-

és iskolai vé-

emlékéremmel 
köszöntötték Petrezselyemné Dr. 
Korbely Juliannát.

ért elismerésben részesült 

Dr. Gyuris Mária Valéria belgyógyász 
szakorvos több évtizede látja el a há-

orvosi tanulmányait a Szegedi Orvos-

karán végezte. 
A szolnoki Hetényi Géza Kórház Bel-
gyógyászati Osztályán kezdett dol-
gozni, majd 1988-ban belgyógyászati 
szakvizsgát tett.
1987 óta dolgozik Abonyban, a II. 
számú orvosi körzet háziorvosaként. 
Az Abonyban eltöltött 33 évnyi or-

abonyiak elismerik munkáját, pácien-
sei elégedettek, nyugodt szívvel bíz-
zák rá magukat. Tisztelet övezi nevét 
a városban.
A több évtizedes orvosi tevékenysé-
ge alatt az ellátási területen – amely 
a legnagyobb háziorvosi körzet – ki-

járulva az egészségügyi ellátás szín-
vonalának emeléséhez városunkban.
Kitartó példamutató több évtizedes 
orvos szakmai munkája elismeré-
seként Abony város Önkormányzat 

adományoz Dr. Gyuris Mária Valériá-
nak.

ért elismerésben részesült 

született és tanulmányait is ott végez-

1977-ben szerzett általános orvosi 
diplomát.

majd, családjával 1988-ban települt 
át Magyarországra, Abonyba. Itthon 

pülés után városunkban kezdett dol-
gozni, körzetében a 0–18 éves korig 

lakosság legnagyobb megelégedésé-
re végzi. Abony város egészségügyi 

végez, ezzel nagyban hozzájárul az 
ellátás színvonalának emeléséhez. A 

szükséges, segít.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgá-

lók egészségügyi panaszaival, hanem 
szociális körülményeik javításán és 

lelki problémájuk megoldásában is 
tevékenyen rész vesz.

idejének rovására is segíti a rászoruló 
családokat.

ért elismerésben részesült 
, 

Kovács Ildikó egészségügyi közép-
iskolai tanulmányait a ceglédi Török 

kolában végezte és itt általános ápo-

lói és asszisztensi képesítést szerzett 
1993-ban.

tem diplomás ápoló szak nappali ta-

máját Gyulán.

Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Intenzív Osztályán kezdte 1997-ben. 

ház Központi Intenzív Osztályán dol-

intenzív betegellátó szakápolói képe-
sítési szerzett 1999-ben.

nációs tevékenységet végzett a Sa-

divíziójában.
l a Dr. Kostyán An-

tudományi Kar egyetemi okleveles 
ápolói szakon okleves ápolói végzett-

és
z



Elkészült a Bodócs-köz útfelújítása

Mátyás király út és körforgalom 

A Bitunova Kft. újította fel a Bo-
dócs-köz 690 méteres szakaszát. 
A fejlesztést Abony Város saját 

A korábbiakban 
már hírt adtunk 
arról, hogy a vá-
rosvezetés és a 
Magyar Közút Zrt
több útfelújítási 
projektben is 

ködésben 
dolgozik. Ezek 
közül az egyik 
legfontosabb a Má-
tyás király út teljes 
felújítása és a piac 
el tti Szelei út – 4-es csomópont 
átalakítása. 
A mai napon online értekezleten 
egyeztették a – már majdnem 
teljes – tervdokumentációt. A 
Mátyás király út a tervek szerint 
7 méter szélességben épül meg 
és a mai egyeztetésen a Ceglédi 
úti csomópont és lehajtók meg-
építése, valamint a Nagyk rösi 
úti keresztez dés biztonságos 
kialakítása volt a f
A Városkapu el tt tervezett kör-
forgalom tekintetében a kerék-
pársáv és a járdák egyeztetése 
mellett, szintén a biztonságos 
közlekedési feltételek voltak a 

költségvetéséb
Az öner s útépítés összes költsé-
ge bruttó 4.082.542 forint volt. A 
mart aszfaltos borítást bitumenes 
emulziós technológiával zárta le 
az útfelújítást végz

pincza Jánossal, a körzet 

járt a helyszínen és megállapítást 
nyert, hogy az út remek min
ség  lett. „Tudjuk, hogy vannak 
még Abonyban rossz min ségi 
kátyús vagy extrém módon poros 
utak. Igyekszünk ezek állapotán 

ben ezzel a 

Zsolt polgármester

középpontban, de a piactérhez 
való illeszkedésr l is tárgyaltak 
a résztvev k. 

 Pet  Zsolt polgármester: „Bí-
zom benne, hogy még a nyáron 
befejez dik a tervezési folya-
mat és az engedélyezési eljárás 
után a jöv  évben megkezd d-
het a Mátyás király út építése 
és a körforgalom kialakítása. 
E két projekt mellett folyama-
tosan halad az M4 és a Szelei 
út csomópontban a rá-, illetve 
lehajtók tervezése, valamint az 
Abony-Törtel közötti út felújí-
tásának tervezése is.”

Épülnek az utak a dűlőkben

Ahogyan arról beszámoltunk, 
Abony Város Önkormányzata ösz-
szesen mintegy 300 millió forint 
értékben újítja meg a külterületi 
úthálózatot, egy nyertes pályázat-

A témával kapcsolatban Kovács 
László önkormányzati képvise-

terrel közösen tartott lakossági 
fórumot. Kókai-Dudinszky 
Mónika alpolgármester asszony 
szintén személyesen kereste 
fel azokat a városrészeket, 
melyeken megújulnak az utak. A 

köszöntetet kaptak. 
Azon külterületi útjaink esetében 
is még az idén megoldást szeret-
nénk találni, ahol a korábbi évek-

ben nagy porhatással járó mur-
vás burkolatot szórtak az utakra. 
A cél, hogy a poros külterületi 
utak még idén megújulhassanak.
Részletes beszámoló a témában 

zelmúltban irodájában fogadta 

a napokban egy 12 éves lány 
életét mentette meg a szolno-
ki szabadstrandon. Attila nagy 
hivatástudattal beszélt fele-

romgyermekes apuka tette nem 
mindennapos, az országos saj-
tó is foglalkozott vele.
Ugyanakkor fontos kihangsú-
lyozni, hogy a szabadtéri für-

betartani, legyen szó akár stran-
dokról vagy folyóinkról, tava-

szélgetett a polgármesterrel. 
Gratulálunk Dudás Attilának a 
példás helytálláshoz Abony vá-
rosvezetése nevében, mellyel 
életet mentett a Tiszán.
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Andó János 84 év, Kósik Ferenc 
66 év, Vízner Józsefné 88 év, 
Kovács Béláné 83 év, Koncsik 
Józsefné 85 év, Juhász István 
83 év, Árpás Józsefné 81 év, 
Majercsik Mihályné 87 év, Kru-
pincza Béla 80 év, Kelemen Ti-
bor Lászlóné 80 év, Bodor Tibor 
59 év, Lendvai Józsefné 67 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
07.02. Halmi Ildikó és Kovács János, Tóth Orsolya és Turkevi-Nagy János; 07.07. Kiss Aliz 
és Habony Gyula István; 07.08. Retkes Noémi és Horváth Martin Gergő, Csőke Nóra 
Erzsébet és Szekeres Milán; 07.09. Holló Hajnalka és Bajdik Tamás; 07.15. Sági Nikoletta és 
Ladnai Attila; 07.16. Nagy Nikoletta és Kósik Gábor, Földi Renáta és Barna Árpád, Dudás 
Mónika Erzsébet és Domokos Albert; 07.19. Tóth Hajnalka és Barna Norbert; 07.22.
Török Vanda Niké és Majoros László; 07.23. Egedi Orsolya és Némedi György, Kállai Niko-
letta és Nagyhajú József

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 
16.00 óráig tart. 

08.01.-08.07. Rozsnyai Patika
08.08.-08.14. Csontos Patika
08.15.-08.21. BENU Patika
08.22.-08.28. Rozsnyai Patika
08.29.-09.04. Csontos Patika

Tisztelt Lakosság!
Ezúton fordulunk Önökhöz kéré-
sünkkel, mely szerint a rendkívüli 

sékelni.

tás korlátozását.

Tisztelt Felhasználóink!

2011.évi CCIX. törvény egyes ren-

pított fogyasztási rendnek megfele-

gondoskodik.
 Jelen esetben az elrendelés még 
nem történt meg, ezért kérjük 
tisztelettel Önöket a vízfelhaszná-
lás mérséklésére, különös tekin-
tettel a locsolás, házi medencék 
vonatkozásában, reggel 6 és este 
22 óra között, tartózkodni szíves-
kedjenek, ezen vízfelhasználástól.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, 
amennyiben nem sikerül ilyen 
módon a vízfelhasználást csök-
kenteni, a fentiekben említett jog-
szabály miatt korlátozás elrende-
lése válik szükségessé.

Daköv Kft. 

Ülésezett 

a Vörös Kód 

Bizottság

tosítunk a Kálvin út 1. szám alatt. E 

szám alatt.

különösen veszélyeztetettek!
Mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy az extrém meleg miatt 
bajba jutott embertársainkon se-
gítsünk! Így kérjük, ha problémája 
adódott, vagy tud olyan szomszédot, 

Szolgálat éjjel- nappal, hétvégeken 

kerti hulladékok égetése.

vényben. Kérjük, hogy az extrém 

gyeljenek arra, hogy sehol semmi-
lyen körülmények közt NE dobja-

eszközt!

lyeket, a vasút- és közútmenti fásí-

és a gazégetés.



Csodálatosan sikerültek az Abonyi Lovas Napok!

„Egy kutya tíz évvel 
meghosszabbíthatja az 
életünket. A szeretet, a 

a baráti kapcsolat, amit 
egy kutya jelent, mér-
sékli a stressz negatív 
hatásait.” - David R. Hawkins 
Július 18. és 22. között rendez-
tük meg a Mancs tábort Abonyban, a 
Vak Bottyán utca 27. szám alatt. Csó-
ka Arival és Kapás-Szabados Eriká-
val szerveztük és bonyolítottuk le a 
tábort. Nem is gondoltuk volna, hogy 
ekkora sikere lesz. Igyekeztünk válto-
zatos, érdekes és szórakoztató prog-

nek. Amellett természetesen, hogy jól 
érezzék magukat a gyerekek, célunk 
volt, hogy megismerkedjenek a fe-

támadással, kóbor kutyákkal talál-
koznak. Köszönjük Timkó Krisztina 
kutyaoktató, valamint Mayer Blanka 

tatót is. Török Anna Borbálát, aranyos 
„diplomás” tacsijával, Billyel láthat-
tuk egy kis produkció erejéig. Samu 
Vivien, kutyakozmetikus, kedves volt 
tanítványunk, elhozta csinosra frizu-
rázott kedvenceit. Lehetett fésülgetni, 
copfozni, csattozni, gumizni a kis-

dácsik Pál csodálatos Jenna ku-
tyuskájával várt minket és Pali so-
kat mesélt nekünk a Husky kutyák 

Szerettük volna azt is, hogy lássák 
a gyerekek, milyen az élet egy ku-
tyamenhelyen, ezért meglátogattuk 

az ceglédi Állatmenhely 
Nyílt Alapítvány kedves 
lakóit. A hét folyamán 
találkoztunk és sokat 
játszottunk Flasch Pé-
terné Zita terápiás ku-
tyuskájával és a Nem-

val. A szerdai napot teljes egészében 
Csehné Auvalszky Kata tanyáján, a 
ceglédi Zorka tanyán töltöttük, ahol 
nem csak terápiás kutyusokkal játsz-
hattunk, hanem, ha akartuk, ha nem, 
lovagolhattunk is.  Köszönjük a Pest 

hívásunkat és megnézhettük Szabó 
Balázs vezetésével izgalmas bemuta-
tójukat. Pénteken sztárvendégünk volt 
Dr. Rex, Dr. Varga Károly doktor úr 

találkozni velük! A táborban nem ma-

vizeskedés sem! Csodálatos hetet töl-

alapján, a héten a bemutatók hatására 
megindult az otthoni kutyakiképzés, a 
kis négylábú barátok rendkívül meg-

ban a virsli fogyasztás is!
Király Borbála

Mancs tábor



Gólyahír
Márkus Mira vagyok.
2022.06.17-én születtem Szolno-
kon. Anya is és én is jól vagyunk, 
és már Apa is, aki nagyon izgult 
miattunk. Mindenki örömére na-
gyon jókat alszom. Puszi nektek!

U16 Szezon Értékelése: Szűcs Bence
Az Abonyi U16-osok a III. helyet 
szerezték meg a bajnokságban

Az U16-os csapatunk július ele-
jén kezdte a 2021/22-es szezont. A 
felkészülés nagyon jól sikerült, hi-

felkészülésünket. Vártuk az új sze-
zonkezdést, hiszen egy teljesen más 

lámzó volt, és ez az eredményeken is 

nünket. A téli felkészülésünk igazi 

teni az U19-es csapat-

csapat ellen játszot-
tuk, hiszen Nagykö-

harmadik meccsünk. 

lálkozó volt, hiszen 

ekkor megmutatta az igazi erejét, 

vaszi szereplésünkre hatással volt. 

második helyezett is mindösszesen 
. Gra-

tulálok a csapatnak, mert ebben 
az évben megmutatták, hogy egy 
jó közösség a legnehezebb pilla-
natokban is képes jó eredménye-
ket elérni. K
utaztatást, az egész éves támoga-

Ist en éltess e Nagy Ist vánt és kedves feleségét, Ica nénit 

60. házass ági évfordulója alkalmából 
erőben, egészségben, boldo gságban még nagyon sokáig!

zassági évfordulója alkalmá-

lom lesz erre és persze arra 
is, hogy személyesen találkoz-

volt, gratulálok 

Táborok a Kultúra Házában
a Kultúra Háza hagyományos nyári 

Brinzdáné Nagy Lilla és Csörögi-

kutyusokkal, papagájokkal ismer-

foglalkozást végeztek együtt. A 
strandolás mellett még egy egész 

nagyon nagy örömmel vitték haza. 
A strandolás természetesen ennél a 

Jandácsik Pál



Tisztelt Abonyiak!
Az Abonyi Értéktár Bi-
zottság tagjainak kérésével 
fordulunk Önökhöz. An-
talné Nagy Magdolna nyu-
galmazott történelem sza-

Abonyban a „Málenkij ro-
bot” helyi vonatkozásának 
tárgyában. Ezért tisztelettel kér-
jük, Önöket, hogy tegyenek ele-
get felhívásuknak, mely szerint 
keresik mindazokat, akik mesél-
ni tudnak a „Málenkij robotban” 
hajdanán részt vett abonyiakról.
Amennyiben rendelkezésre áll-
nak esetleg írásos emlékek, fény-
képek, korabeli dokumentumok, 
vagy tárgyi emlékek a Családban, 
azokat is szívesen rendszerez-
nénk, természetesen a tulajdon 
tiszteletben tartása mellett.
Kérjük, hogy amennyiben 
érintettek Családtagjaik vagy 

ezen szomorú eseményében, 
legyenek kedvesek, akár ano-

nim módon is kapcsolatba lép-
ni Antalné Nagy Magdolnával 
antmag@freemail.hu vagy a 
20/436-3174-es telefonszámon.

„Malenkij robot”: 78 éve, 1944. 
december 22-én adta ki a Vörös 
Hadsereg azt a parancsot, amely-
nek alapján Magyarországról 
„malenkij robotra” hurcoltak el 

óba. A „kis munka” évekig  tartó 
kényszermunka – romeltakarítás, 
építkezés, bányászat … volt a 

Kutassuk fel együtt a „Málen-
kij robot” abonyi vonatkozása-
it, hogy az elhurcoltak emlékét 

FELHÍVÁS
Történelmünk nyomában: 

A „Málenkij robot” abonyi áldozatainak emlékére

ÜLÉSEZETT AZ IDŐSÜGYI TANÁCS
 – újabb remek programon vesznek részt

Július 12-én  polgármesteri tájékoz-

városi beruházásokról. Ezen belül 

kialakításáról, a külterületi utak épí-

munkálatairól, a Mikes- tó környe-

felújításokról. Az építések mellett 
részletesen ismertetésre kerültek a 
nyári programok, az Abonyi Vágta 

és az augusztus 20-i rendezvények 

A találkozón Jandácsik Pál ismer-

kulturális programkínálatát, mely-
nek keretében szeptember 5-én 

egész napos rendezvényre ellátoga-
tó abonyi csoport összeállításában 



Ahogyan arról beszámoltunk, 
Magyarország Kormánya tavaly 
decemberben hozott határozatot 
arról, hogy Abony Város Fejlesz-
tési Programját 174.249.525 fo-
rinttal támogatja. Ezen belül a Mi-
kes-tó körül is több projekt kapott 
támogatást. A tervek között szere-
pelt egy ún. „Pump-track pálya”, 
egy különleges biciklipálya. 

 Sy-Metrich tech Kft. megkezd-

te az építést a területen. A telje-

26.831.798 Ft.
A Mikes-tó, és környezete kifeje-
zetten alkalmas a rekreációs célú 
fejlesztésekre. A kerékpáros pum-
papálya ötlete Járdány Vanda ön-

igent mondott.
Abony Sajtó 

Épül a futókör
Július 13-án megtörtént a munka-

részére. Korábban megírtuk, hogy 
abonyi vállalkozás építheti meg a 
futókört a Mikes-tó körül, miután a 

döntés arról, hogy a fejlesztési mun-
kálatokat az abonyi Dukom-Út Kft. 
végezheti el. 

lességben, gumiborítással készülhet 
el az új sportlétesítmény, mely a je-

lát követve épülhet meg még ezen a 
nyáron. 

si támogatás és ehhez Abony Város 

Baráth Gergely Béla, az Aktív- és 

arról tájékoztatott 
korábban, hogy 
támogatást kapott 
Abony Város Ön-
kormányzata az 
Országos Futó pá-
lya Építési Program 



Triatlon RETRO - 1. rész 1989. Futónap Újszászon

1990. Tihany (Medveczky Edit,Major Józsi, Berta Zoli, Szobonya Ger-
Sándor, Medveczky Edit, Maracs-

Berta Zoli, Major Józsi, Medveczky Edit, 

1993. Tatabánya Duatlon (1. hely Med-

ta Zoli, Papp Gábor, Tánczos 

A Fergeteg Triatlon SE ebben az évben ünnepli megalakulá-

sának 30. évfordulóját, mely jeles alkalomból a közelmúltban 

ünnepi rendezvényt szerveztek az abonyi strandon. E mel-

lett az Abony.hu közösségi oldalán közzétettek egy fantasz-

tikus retro
pillanataiból. Itt az Abonyi Naplóban is szeretnénk felidézni 

képcsokrunkat minden kedves olvasónknak.

Boldo g születésnapot Fergeteg Triatlon!


