
Abony Vágta  

8-9. oldal

Elkészült PumpTrack pálya

15. oldal

Augusztus 19-20. ünnepi programok

12. oldal

Kitüntető címek átadásaKitüntető címek átadása

Augusztus 20-án ünnepélyes 
keretek közt adtuk át a Var-
ga János Birkózócsarnokot. A 

det mondott, melyet ezennel 
teszünk közzé.
Kedves János Bácsi és Kedves 

Tisztelt Polgármester Asz-

Kedves Birkózók és Kedves 

Egy középkori legenda szerint, 
egy ember egy nagyváros felé 
közeledett, s látta, hogy a dom-
bokon emberek dolgoznak, épít-

izzadsággal teli embert látott, 
odament az egyikhez, meg-

Ment tovább, megint látott egy 

Pénzt keresek, hogy eltartsam 

volt. Odament hozzá és megkér-

Varga János Birkózócsarnok átadó ünnepsége
A legenda tanúsága szerint 
sokan, sokféleképpen értéke-
lünk egy feladatot. Vannak, 

ségként értelmezik. Vannak, 
akik a megélhetésért végzik és 

célt, ami értelmet ad a min-
dennapos fáradozásnak, a ne-
hézségek leküzdésének, a kö-
zösségért végzett munkának.

Nem véletlen a példa és a legen-
da idézete. Hiszen a feljegyzé-

kutatás, majd eredményes tá-

ja tehettük le velük közösen 

épület helyét, hanem egy álom 

így hangzott:
(Folytatás a 2. oldalon)

Szeretettel gratulálunk Abony Város lakossága nevében!         Részletek: 3.-4. oldal



„Bízom benne, hogy a közös 
munka továbbra is lendülete-

dolgoztak.

gi támogatása egy pillanatig 

ja, Olimpiai Bajnok, Világ- és 

a Magyar Olimpiai Bizottság:

bizonyítási vágy hatotta át. 

alakult a sorsa. Vidéki kör-

tisztelt alakjává vált. Szakmai 

segítették, mint Skultéty Sán-

Így számára a mai napig az 
egyik legnagyobb elismerés, 

szentélye.

nem is katedrálist, de egy 

kózók szentélyét, ami nem 

és az, hogy szeretik és tisztelik 

Töretlenül szeretünk és tiszte-

a neved. Úgy hiszem, hogy az 

Bízom benne, hogy a Varga 

na lesz.

épület egy csoda a számunk-

mára.

vetett közösségi hitet és tá-
mogatást.

tását.

dését.

munkáját.

ség pénzügyi támogatását.

jének Simon Jánosnak és min-
den munkatársának a pontos 

nokot örömmel adom át a bir-

polgármester 



Díszpolgári cím átadása
Az augusztus 20-i ünnepi 
rendezvényen került sor 
a díszpolgári cím át-
adására, melyet Abony 
Város Önkormányzat 

döntése értelmében Dr. 

vehetett át . Abony város lakos-
sága nevében sok szeretettel gra-
tulálunk a kitüntetéséhez, meg-
köszönve áldozatos munkáját. 

dott lakossági elvárásoknak, igé-

rendelés is helyet kapott a Kálvin 

ban, 

szemészet, ideggyógyászat, bel-

gyászat, laboratóriumi és érsebé-
szeti rendelés.
Ugyanitt a 2000-es évek közepén 

tés megvalósításában segédkezett: 

és lecserélték az addigra elavult 
gépparkot. 

Csodálatos helyi sikerek 
az I. Abonyi Vágtán

Részletek az Abonyi Vágtáról 
lapunk 8-9 oldalán!

és a Dr. Kostyán Andor Rende-

végzett szakmai munkájával, va-
lamint Abony Város egészségügyi 

rületén végzett tevékenységével 

riotizmusát. 
A COVID-19 járvány elleni véde-
kezés során végzett szakmai, ta-

kenységével nagyban hozzájárult 
az eredményes helyi védekezés-
hez.
A helyi közösségért tett kiemel-

vékenysége, szakmai segítsége 
elismeréseként Abony Város Kép-

polgára címet adományozott Dr. 

Abony lovasa

Kocsitoló 
csapatunk



Abonyiak Abonyért kitüntető címek átadása

Antalné Nagy Magdolna 
történelem-földrajz sza-
kos nyugalmazott peda-
gógus a nyugdíjazás után 
a Somogyi Imre Általános 
Iskolában óraadó tanár-
ként dolgozik tovább. 

minden évben részt vesz a helytörténeti ve-

tásában. Tanítványait történelmi versenyekre 
készíti fel – ahol szép eredményeket érnek el 

a megyében és országosan is. 

Gulag táborok történetét kutatja.

sokra.
A Karitász abonyi szervezetének oszlopos 

Az idei augusztus 20-ai ünnepség déle-

város közösségének munkájá-

gos és nemzetközi kiállításokon is. 

város lakosainak örömére. Második alkalommal a 

ezért szinte azonnal nekikezdett a forráskutatás-

közösségért végzett munkája 

sedésével és segítségével vá-

gyobb összeget a Városkapu építésére. Hathatós 
segítséget nyújtott a Mikes-tavi Tó partyk meg-

megvalósítását is támogatta anyagilag. Nagy 

Szalinka Szilvia az Abonyi Tor-

lós Általános Iskola és AMI ta-

kora óta a sportakrobatika elkö-
telezettje. Gyerekként is sok sikert ért el a sport-

halmozva. Óvodás kortól kezdve foglalkozik a 

hez. A táborok szervezésében és lebonyolításá-
ban is oroszlánrészt vállal. 



a jeles naphoz méltó ün-

Tisztelt Meghívott vendégeink, váro-

Au g u s z t u s  20.Au g u s z t u s  20.

A királyra néztem, és azt gondol-

ha akarja az egész magyarság törté-
netét más pályára állíthatja. „ Egy 
ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy 
halált” S az ezredévnyi szenvedés itt 

Nem tud semmit Aradról, s nem 
tud semmit arról sem, hogy Vers-

palota ahol 1920. június 04-én or-

szágunkat szétszabdalták. Nem tud 
semmit Rákosiról, Szálasiról, ’56-

ezer évvel korábban, a koronázás-
kor, azt kellene mondani, hogy más-
ként kellett volna csinálni?

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
államalapítással Szent István el-
indította a magyarságot egy úton, 
azonban rajtunk is múlik, hogy mit 

csakis rajtunk múlik, hogy építjük-e 

vagy romboljuk.  Mi, valamennyi-
en nap, mint nap tevékenyen részt 
veszünk államunk alakításában, a 
szavazófülkékben, életmódunkkal, 
megnyilvánulásainkkal, hogy mit 
tartunk értéknek. Épp ezért nem 

Molnár Péter plébános úrTorma Joel atya

Kókai Dudinszky Mónika alpolgármester asszony 
ünnepi beszéde

mindegy, hogy miként felelünk meg 
az adott kor kihívásainak, milyen 
döntéseket hozunk életünk során.

„Irgalmasságot akarok, nem áldo-
zatot.” Légy türelmes mindenek-
hez, nemcsak a hatalmasokhoz, 
hanem azokhoz, akik nem férnek a 

hogy a szerencse túlságosan felves-
sen, vagy a balsors letaszítson. Légy 
alázatos is, hogy Isten felmagasztal-

mértékletes, hogy mértéken túl 
senkit se büntess vagy kárhoztass. 
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az 
igazság ellen. Légy becsületes, hogy 
szándékosan soha senkit gyalázat-
tal ne illess. Légy szemérmes, hogy 



   FELHÍVÁS
Az Abonyi Művelődési Ház 

Somogyi Imre Kertbarát Köre 
– ebben az évben is – 

2022. szeptember 9-én, 
az Abonyi Lajos Művelődési Házban 

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYBEMUTATÓT 
szervez.

Várjuk a gazdálkodók, kertészkedők, 
kiskertművelők jelentkezését, 

akik szívesen bemutatnák saját termesztésű
gyümölcs-, szőlő-, zöldségféle-, fűszer-, 

bio terményeiket, ezekből készült élelmiszereket
 (pl. szörp, dzsem, méz, stb).

Jelentkezés határideje: 
2022. szeptember 1., 

a Művelődési Házban személyesen, 
vagy a 20-966-3849 telefonon.

Kertbarát Kör vezetősége

Városnéző séta
Kft. szervezésében ismét egy városi sé-

több érdekes történetet hallgathattak meg 

történelmi eseményeket ábrázolt Blas-

sain. A Városkapu tövében egy 1968-as 

ez a hely. 
 a Beöthy-Kunig-

A program zárásaként a múzeum udvarán 

voltak. 

Király Borbála

Abony és Nagyabony együtt ünnepelt

ségsorozat sem maradha-

nak
örömmel és szeretettel 
fogadtuk 

a nagy napot. A programot 

egy sikeres pályázatnak kö-

Egy tartalmas látogatást tud-

szen az ilyen találkozások 

mertetése. A népdalkör fel-
lépése mellett Király Borbá-

Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani a nagyabonyi 

san ismét találkoznunk!



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Abonyi Kinizsi Önkormányzati ösztöndíjról szóló 6/2021. (VI.03.) 

önkormányzati rendelete alapján a Kinizsi Pál Gimnáziumban 
tanulmányokat folytató középiskolások számára a 2022/2023. tanév 

I-II. félév eire vonatkozóan
A pályázat célja:  

Kinizsi Pál Gimnáziumban tanuló (a továbbiakban: Gimnázium) szoci-
álisan rászoruló, tehetséges, abonyi lakóhellyel – állami gondozott, gyá-

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázatok benyújtásának módját és helyét:

 weboldalon a 

Kérjük tisztelettel a lakosságot, hogy a Kormányhivatalhoz tartozó 
ügyekben legyenek kedvesek és NE a Polgármesteri Hivatal 

az Abonyi Vágtán
rosvezetése mindent megtett annak ér-  részt ve

Az erdélyi Kovász-
na  megyében ta-
lálható Csernáton
község küldöttsége 
is megtisztelte 

lé tével az Abonyi 



 Abonyi V Abonyi Vágta – Abágta – Ab ony

át 



 Abonyi Vágta – Ab ony

Zboray Viktória: „

”

Az ese-

versennyel is ké-

valamint az Abo-

lopp versenyre is sor 



Figyelem!
50 éves évfolyamtalálkozó felhívás!

Kedves Olvasók! Ezúton fordulunk Önökhöz felhívásunkkal, 
mely szerint keressük a Szelei úti iskola (jelenleg Somogyi Imre 
Általános Iskola) 1972-ben végzett osztályainak – A,B,C-tagjait. 

latot, azonban vannak még, akiket „nem találnak”. 
2022.10.15.-én osztálytalálkozót szerveznek 14 órai kezdettel a 

diákokat.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat legyenek kedvesek jelezni 

544 telefonszámon.

Madárbarát Óvoda címetMMMMMMMaaaaaaaaaddddddááárrrbbbbbbbbaaaaaarrrrááátt  ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓvvvooooooodddddddddddddddddaaaaaaaaaa ccíííímmmmmmmeeet
nyert el a Szivárvány óvoda!nnnnnyyyyyeeeeeeerrrrrrtttt eeeel aaaaaaaa SSSSSSzzziivvááááááááááááááááááááááááárrrvááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnyyyyyy óvvvvvvvoooddaaaaa!!!!

is sok szere-
tettel gratulá-
lunk a koráb-
ban már Zöld 

elnyert abonyi 
i n t é z m é n y -
nek! Kívánjuk, 

hogy az ovi lelkes munkatársai a 
továbbiakban is ugyanolyan termé-
szetszeretettel oktassák, neveljék a 
kisgyermekeket, ahogyan azt eddig 
is tették!

adott tájékoztatást arról, hogy a 

Szivárvány Óvoda elnyerte a Ma-

Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület munkatársa által írt levél 
szerint az intézmény sikerrel telje-
sítette a feltételeket.

Megemlékezés
Július 31-én megemlékezést 
tartottak ifj. Drávay József né-
hai nyugalmazott iskolaigaz-
gató halálának 10. évfordulója 
alkalmából a Katolikus Nagy-

nyi Lajos Falumúzeum Baráti 
köre volt, mely szervezet ve-

Zsolt polgármester a megem-

lékezés virágcsokrát hozta el a 

olvasható.

ter feleségével, Nagy Andreával 
közösen köszöntötte Rolkó Gyulát 

Oklevéllel, tortával és a város borá-

felesége Klárika néni is.  Gyula bá-

annak ellenére, hogy sok minden 

zasságuk alatt. Bízom abban, hogy 

asszonnyal  otthonában köszöntötte 
Lakatos Józsefnét, Veronka nénit. 
Abony város lakossága nevében ez-
úton is szeretnénk Veronka néninek 

mából és kívánjuk, hogy továbbra 
is ilyen nagy szeretetben élhessen 
kedves Családja körében. 

Isten éltesse Rolkó Gyula bácsit
90. születésnapja alkalmából!

remek egészségnek örvend. Kü-
lön öröm, hogy Veronka néni saját 
maga által készített süteményekkel 

Isten éltesse Veronka néni!

hamarosan Klárika néni 90. szüle-

egészséget és még sok-sok boldog 
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ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!
Csúti Gyuláné 83 év, Kovács Béla 85 év, 
Barakonyi Jánosné 76 év, Bakos Pálné 
95 év, Polgár Józsefné 92 év, Lengyel 
Ferenc 73 év, Lengyel Mihály 78 év, 
Kiss László 87 év, Bajtek János 84 év, 
Fekete Imréné 80 év, Pászti István 56 
év, Egedi Sándor 84 év, Fehér Árpád 
65 év, Tóth Béla 66 év, Bodor Istvánné 
84 év, Komáromi Józsefné 72 év

        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
07. 29. Nagy Mariann és Tarkó Lajos Sándor, Tóth Márta és Maxin Csaba; 08. 04.
Horváth Anita és Szabó Zsolt; 08. 05. Herédi Emma Júlia és Csőke István Tibor; 
08. 11. Kozák Piroska és Király Zsolt; 08. 12. Blahut Tímea és Puchnyák Péter; 
08. 13. Kóra Csilla és Szalay Lajos; 08. 19. Sánta Bernadett Rozália és Raff ai József, 
Mészáros Marianna és Matusinka István, Rónavölgyi Mariann és Fekete Antal

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 16.00 óráig tart. 

08.29.-09.04. Csontos Patika
09.05.-09.11. BENU Patika
09.12.-09.18. Rozsnyai Patika
09.19.-09.25. Csontos Patika
09.26.-10.02. BENU Patika

A Magyar Vöröskereszt az egyik legmeghatározóbb humanitárius 
szervezetünk.

höz kerüljenek.

Mellrák elleni séta 
és véradás

„Szép az élet élni jó”

kerül sor.

jezni:
„Bellike a Gazdálkodási Csoport, 
ma Gazdasági Osztály ügyinté-

Gólyahír



Szent István Napi ünnepségsorozat Abonyban
Idén augusztus 19–20-án nagysza-
bású ünnepségsorozattal várták az 

Augusztus 19-én színes szórakozta-
tó programokat, koncerteket rendez- sület és Mazsorettcsoport  és a 

Molnár Péter esperes plébános úr 
áldotta meg, Torma Joel atya tar-



Tarka Borjú Főzőverseny

Nagy 
öröm számomra, hogy minden csa-
pat hatalmas nagy lelkesedéssel és 

csapat nagy fegyelmezettséget mu-



Egy sikeres rendezvény lebo-
nyolításának alapja a részt-

munkálataiban és a rendez-
vény két napján is példásan 

segítségét, jelenlétét, példás koltatásban és egyéb felada-

Köszönet a Rozsdás Kft.-nek!

dezvényen kiállított fantasztikus 

sított szobrok nagy sikert arattak a 

Terék Gerda  polgármest eri elismerő oklevelet kapott 

mában megrendezett korosztályos 

fokára lépve, aranyérmesként hall-
gona hangjainak szárnyán juthattak 

abonyi orgonán, még akkor is, ha 

ben az évben is megszervezte az 

sok boldog gyermek, a horgászás 

szeretete, remek programok, és ami 

horgászat elméletét, és gyakorlatát 

Szuper horgásztábor ismét!



Elkészült a kerékpáros pumpa pálya
Augusztus 26-án több, mint egy hó-
nappal a beruházás határidejének 

kat is elhelyeztek, kérik tisztelettel a 

készült el. 
A beruházás összköltsége 

Szeretettel gratulálunk Hanna!
Axtom-Varga Hanna 
abonyi diák a közelmúlt-
ban megnyerte az „Írd 

dalmi pályázatot ifjúsági 
próza kategóriában, me-
lyet a Szolnoki Verseghy 
Ferenc Könyvtár írt ki. 
Ezúton is sok szeretettel 
gratulálunk Hannának a 
szép sikerhez és kívánunk 
Neked még sok-sok ha-
sonló eredményt! Nagyon 
büszkék vagyunk Rád!

is persze.”

Megnyílt a Góré Kamara

„szellemi éléstár”. Ennél 
nemesebb küldetése nem is lehet az 
egyesületnek. 

 Helytörténeti Tábor Abonyban

Ungár-házba nyertek 

tekinthettek betekintést, tanyára 

badulós játék keretén belül pedig a 

téneti és Hely-

Antalné Nagy 

 Pál 

élménnyel gaz-

Augusztus 8 és 12 között került 



Triatlon RETRO - 2. rész
A Fergeteg Triatlon SE ebben az évben ünnepli megalaku-

lásának 30. évfordulóját. Az Abony.hu közösségi oldalán 

közzétettek egy fantasztikus retro képválogatást az elmúlt 

Mi is szeretnénk boldog születésnapot kívánni képeinkkel!

A projektet az EMMI támogatja, a beruházás összértéke 16.412.267 Ft


