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4-5. oldal

Országos Könyvtári Napok 

7. oldal

50 éves évfolyam-találkozó
Október 15-én a Lilaakác étteremben rendezték meg a Somogyi 
Imre Általános Iskola 1972-ben végzett diákjai 50 éves osztálytalál-

Nem is olyan régen még a Covid 
járvány kényszerített védekezésre 
és nehéz szívvel meghozott dönté-
sekre bennünket. Vírus, járvány, 
operatív törzs, veszélyhelyzet, 
védettségi kártya, karantén ki-
fejezések és félelmek lopakodtak 
a hétköznapjainkba. Számtalan 
védelmi intézkedés szorította kor-
látok közé a családokat, vállalko-
zásokat és a városvezetést.
Ennek ellenére közösen megküz-
döttünk a nehézségekkel és két év 
után a járványhelyzetet magunk 
mögött tudva, idén tavasszal új re-
ményekkel kezdtük újra a céljaink 
megvalósítását. Az elmúlt években 
nem csak óvtuk, hanem gyarapítot-
tuk is a város vagyonát. Takarékos 
gazdálkodással, sikeres pályázatok-
kal, egyedi döntéssel elnyert támo-
gatásokkal biztosítottuk, biztosítjuk 

lan építési, felújítási munkát kezd-
tünk és valósítottunk meg.

azonban most újabb ne-
hézségek árnyékolják, új 
akadályok tornyosulnak 
elénk. Energiavál-
ság, Orosz–Ukrán 

és hasonló rossz 
hangulatú fo-
galmak között 
kell végeznünk 
m i n d e n n a p i 
munkánkat.

radikális emelkedésével küzdöttünk, 
majd a nyáron már egyre többször 
emlegettük az energiaválságot, a 
földgáz és az áram árának rendkí-
vüli emelkedését. A korábbi évek 
kezdetén azon törtük a fejünket, ho-
gyan kezeljük a 3 vagy az akár a 8 
százalékos áremelkedés hatásait, ma 

Az önkormányzatok esetében 

rendszerhasználati díjai 252 szá-
zalékkal növekedtek. Augusztus 

gításért akár 1.000 vagy akár 
1.500 százalékkal is többet kell 

berben és októberben pedig be is 
bizonyosodott. A földgáz beszer-
zés esetében a korábbi 5,648 Ft/
KWh költség 88,200 Ft/KWh-ra, 
az intézményeink áramköltsége 
pedig 23,90 Ft/KWh-ról 268,87 

Ft/KWh-ra emelkedett. Ezek 
mellett a közvilágítás árambe-
szerzése még nem zárult le, de 

a több mint tízszeres növeke-

A változásokat és a szá-
zalékokat forintokra át-

váltva csak a földgáz 
és az áram rendkívüli 

emelkedése egy év 
alatt 364 
millió fo-

rint többlet terhet jelent a város 
számára. 
Döbbenetes és szinte felfogha-
tatlan változás. A városi közszol-
gáltatásoknak, az intézmények-

mellett nem adhatjuk fel céljainkat 

és fejlesztenünk kell, de most más-
ként, mint ahogyan eddig meg-
szoktuk és ahogyan terveztük. 
Mindezt azonban úgy kell tennünk, 
hogy ne kelljen feláldozni minden 

kunkat és vagyonunkat a gáz- és 

kellett, kell hoznunk, melyek közül 
a legfontosabbak:
– Csökkentenünk kell a földgáz- és 
az áramfelhasználást az intézmé-
nyeinkben, ezért részben nyitvatar-

kat kell végre hajtanuk.
– Csökkentenünk kell az önkor-
mányzat és az intézmények álta-
lános kiadásait részben a rezsi-
költségek biztosítása, részben a 

érdekében.
– Önköltségeink növekedésével ará-
nyosan emelnünk kell a létesítmé-
nyeink használati és bérleti díjait.
– Épületenergetikai felújításokkal 
és beruházásokkal meg kell szün-
tetnünk vagy csökkentenünk kell 
a földgáz-, illetve a és a villamos-
energia vásárlást.

Tisztelt Olvasók!
Gazdasági szakemberek megál-

elé nézünk, melynek leküzdéséhez 
változtatnunk kell a mindennapok-

Mindezek ellenére bízom ab-
ban, hogy a következetes mun-

lis, sport, illetve szociális létesít-
ményeink és tovább szépülhet-
nek épületeink, köztereink.
Az elmúlt évek bizonyították, 
hogy céljainkat csak közös aka-
rattal és közös cselekvéssel való-

tornyosuló akadályok leküzdé-

Tisztelettel:

polgármester

Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaim!
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Felújítás alatt a Civil Ház

2

Közvilágítás hibabejelentés

Megújul a Sívó kúria

Fűtésk orszerűsítés a Pingvines oviban

Elkészült a Szivárvány óvoda  felújítása

Helyszíni bejárás a víztoronyban



U T C A F Ó R U M O K    VÁ R O S S Z E R T EU T C A F Ó R U M O K    

Utcafórum két körzetben is



U T C A F Ó R U M O K    VÁ R O S S Z E R T E  VÁ R O S S Z E R T E
Kovács László fórumai



Meghallgattuk Mészáros Kinga 

az „Ezer színnel száll a 

ket Korbély 

sével a Kossuth 

oda is érkezett 

rendezvény 

séget:

Varga Sándorné

tizenegyedik alkalommal szervezte 

ízlésesen bemutatott termékeikkel: 

Somogyi Imre

A mell rák megelőzése céljából szervezett  XI. fi gyelemfelkeltő séta



Országos Könyvtári Napok: Hatalmas sikert aratt ak az idei rendezvények
Idén 17. alkalommal került sor 
az Országos Könyvtári Napok 
eseményeire, melyben az abonyi 
könyvtárosaink is részt vettek. 
Ezúton szeretnénk gratulál-

a rendkívül színvonalas prog-
ramokhoz, melyeket több szá-
zan látogattak meg. Könyvtá-
rosaink írják: 
„Az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség koordinálásával a 
hazai könyvtári rendszer ismét 
készen állt arra, hogy külön-
leges, rendhagyó tartalommal 
töltse meg az október eleji na-
pokat. A könyvtárban egy héten 

tik az emberi kapcsolatokat. A 
cél az volt, hogy aki betér hoz-
zánk, érezze jól magát. Rendez-
vényeinknek sok látogatója volt. 
Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK rendezvényeinek meg-

hogy az emberek még inkább 
felismerjék azt, hogy szükségük 
van egy biztos pontra, amely 
mindenkinek egyforma esélyt 

idei könyvtári programokra is 

jük, hogy ilyen sokan eljöttek 
hozzánk!”  
„A könyv, barátom, drága kincs,
Az emberiség lámpása,
Bölcsességben párja nincs,
Minden tudás tárháza.”

E.W. Cole

zában egy nem mindennapos 

megnyitóra került sor. Molnár 

ban megjelent könyvét, verses 
kötetét dedikálta, mely az Iro-
dalmi Rádió kiadásában és gon-

Abonyban szerette volna köny-

származású, melyet ezúton is 
köszönünk neki!

jam el neked?” címet viseli. A 

kapcsolata véget ért, hosszú ide-
ig, több, mint negyven évig nem 

világába.

szeretet versei megírásában.
Jandácsik Pál könyvbemutatója

zelmúltban jelent meg második 
könyve, mely a Néma magzatok 
címet viseli. Ez alkalomból már 

múlt hetekben.
Most az Országos Könyvtá-
ri Napok keretében Abonyban 

akik kérdéseikkel is színesítet-
ték a programot.

Jandácsik Pál regénye nagy si-
kernek örvend, csakúgy, mint 

nem mindennapos 
személyisége. Pali 
alkot, újra és újra 
meglepi az olvasó-
kat, vagy a híres sza-

Zsolt polgármester 

 Kálmán 

alkalmából mini kiállítás volt 

Fekete Gábor könyvei nagyon 
népszerűek

Fekete Gábor abonyi mese-
könyv író tartott október 6-án dé-

Óvoda Kék és Piros csoportjának 
kisgyermekei vettek részt az in-
teraktív programon, mely nagy 
sikert aratott körükben. Fekete 
Gábor ért a gyermekek nyelvén, 

képes magával ragadni a kicsi-

szeretettel további alkotó kedvet, 

köteteket!

Nemzeti gyásznap az Aradi Vér-
tanúk tiszteletére

Színháztermében emlékeztek 
meg az Aradi Vértanúkról. A 

lános Iskola diákjai adták. Ezt 

ban a vértanúk szobránál.

Orvos a könyvtárban

Október 6-án a Városi Könyv-
tár vendége volt a köztisztelet-
ben álló orvos, Dr. Vigh György.

A doktor úr „Az életmód hatá-

tó túlélésre” címmel tartott iga-

ben, egészségünk megóvásá-
ban. Dr. Vigh György 23 éve 
dolgozik Abonyban, szakterü-

gi szakellátásban is dolgozott 
és ezek mellett személyi tréner 
szakképesítése is van. Az orvo-
si ügyeleti ellátásban ma is aktí-
van részt vesz. Számára nagyon 
fontos az egészséges életmód, a 
rendszeres testmozgás, és ennek 
esszenciális voltát az egészsé-
gük érdekében igyekszik meg-
értetni pácienseivel is.

Holden Rose

Október 7-én Kovács Attila, 

kola 3.b és a Somogyi iskola 

harmadik, negyedik osztályo-
sokkal, öt – hatodikos osztályo-
sokkal, és gimnazistákkal is. Az 

arattak.

ves foglalkozás volt a 
könyvtárban. Gyöngy-

érdekességek és fonal-

a napi programban. A 



Györgyi. Köszönjük szépen!

Koós Réka és a Studio11 járt 
Abonyban

ködve adott 

si házban. Már 
ellátogatott te-
lepülésünkre 

dett, Csengeri 
Attila, Malek 
Andrea és Vas-

tag Tamás. Október 9-én Koós 
Réka volt a vendégünk, aki már 
egyszer a tiszteletét tette Abony 
városában.

sze volt Varga Gábor „Kakas” 
emlékének tiszteletére ajánlotta.

Jandácsik Pál

IDEA kiállítás

jén rendezték meg az IDEA 
kiállítás és vásárt a Varga 
István Városi Sportcsar-
nokban. Összesen mintegy 

negyven kiállító vett részt 
az eseményen. A program 
végén mindenki jól megér-

által megszavazott díjakat 

és okleveleket. A nemzet-
közi kiállítást és vásárt, 

Egyesület szervezett már 
harmadik alkalommal ren-

dezték meg Abonyban. Az 

megköszönni.

VV. TTaarrrkkaa TTTééérr
Szeptember 24-én ismét 
Tarka Tér rendezvény-
nyel várták a látogatókat 
Abonyban. Kicsik és na-
gyok egyaránt megtalálhat-

programokat. A Tarka Téri 
Rendezvényeket az Abonyi 

Kedvelje, kövesse Ön is a 
rendezvénysorozat közössé-
gi oldalát!



Koss uth Lujza öröksége

Remekeltek Foltvarróink
meg az Abonyi La-

lyet egy hétig láthat-

 perct

Bohém RagtimeBohém Ragtime

Szeptember 26-án Kossuth Lajos 

ramon Kossuth Lajos szerepében 

Pál Gimnázium történelem szakos 

Skultéty Sándor emlékverseny a Komáromi Gép kupáért



Takarékos megoldásokat keresünk

Október 5-én Abony Város 

Fókuszban a helyi sajtó

Senki sem fázik az abonyi óvodákban és bölcsődékben

Sok szeretettel 
gratulálunk!

Regionális ügyféltalálkozó Abonyban

der

der

k 



2022 .07 .03 . - án 

unk Palotai Domi-
nik László 3260 
grammal és 50 
cm-vel. Születésé-

jó kisbaba, mert 
ha teli a poci, az 
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        HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is sok 

szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok boldogságot!
09.23. Mester Nikoletta és Sáfrány Richárd Zoltán 09.24. Kovács Sarolta és Bali Zoltán
10.01. Komár Kata és Turóczi Tibor, Kaizer Kata Sára és Veres Róbert, Czifra Fatime és 
Tuza Sándor 10.18. Tarsoly Viktória Katalin és Fasimon Zoltán

HULLADÉKINFÓK

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és Olvasóink
nevében is mély fájdalommal 

osztozunk a családok gyászában!

Ecsédi Károlyné 92 év, Molnár Tibor 58 
év, Szabó Sándor József 40 év, Nana 
Béláné 101 év, Hegedűs Sándorné 67 
év, Földi István 82 év, Urbán Istvánné 
92 év, Makádi József  91 év, Csányi Ti-
bor József  70 év, Guth András 81 év, 
Sulyokné Mátyás Terézia Katalin 82 év, 
Verli Zsolt 61 év, Boros Ferencné, Balog 
Mihály 70 év, Hegedűs Sándorné, Nagy 
István Gergely 79 év

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Az ügyelet hétköznaponként 

MUNKANAPON 20.00-ig,
HÉTVÉGÉN és munkaszüneti

és ünnepnapokon 16.00 óráig tart.

10.31.–11.06. Csontos Patika
11.07.–11.13. BENU Patika
10.14.–10.20. Rozsnyai Patika
10.21.–10.27. Csontos Patika
10.28.–11.04. BENU Patika

Gólyahír

jával és 53 cm-ével. 

s z ü l e t t e m ! 
Szabó Domi-

2022.09.02.-án, 
5 óra 9 perckor 

3220 grammal 
és 50 centivel. 

kor születtem 3080 grammal és 

Zoltán nevet kaptam. Remélem, 

„Nagyon friss az élmény,
alig,hogy születtem.
Anyukám, apukám
írjatok helyettem.
Ne sokat,
csak annyit:
eggyel
több
a
létszám,
Hogyha
szeretni 
kell, számítsatok énrám!”

Szeptember 27-én Dobozi Istvánt 

90. születésnapja alkalmából, aki 

lakossága nevében kívánunk sok 

ben, szeretetben még sokáig Dobozi 
Istvánt!

város lakossága nevében ezúton is 
kívánunk Ilonka néninek további 

90. születésnapja alkalmából! 

Tánczos Ildikó: Kéklő kökény 

 a szánt, 
Tegnap hullott hó borítja be a határt. 

 harmat, 

Szüretelik éppen a szép, piros almát,

 száll, 

 határt.

2022.09.07.

kó, a Kinizsi Pál Gimnázium 

ismét megjelentetjük versét. 
Sok szeretettel gratulálunk 



A fény sötét oldala – Nagy sikert aratott az új szabadulós játék!

 VÉRFARKAS 

 Ez lett az egyik 
l e g k o m p l e x e b b 
játék. Míg 

leg kreált 
p r o g r a m 

lált, addig 
A FÉNY SÖTÉT 



Október 14-én megtörtént a 
padkarendezés a Bólyai Já-
nos utcában. Az út rendkívül 
keskeny, ezért gondolkod-
nak az utca egyirányúsítá-
sán, valamint a nehézgép-

Abony Város Önkormányzat kép-

mében ebben a tanévben is csat-
lakoztunk a Bursa Hungarica 

Az ezzel kapcsolatos pályázati do-

hu oldalon.

A pályázat rögzítésének és az ön-

nak  határideje: 2022. november 3.

Így köszönték meg vadászaink a DAKÖV munkáját
Október 7-én 

ben volt része 
a DAKÖV Kft 
munkatársa-
inak. A helyi 

pörkölttel ven-
dégelték meg 

a vadászházban tálaltak fel nekik. 

tunk készítette el. 
Ahogyan arról a nyár folyamán be-
számoltunk, a DAKÖV extra mun-
kát végzett, hiszen kiépítették az 

vezetékes víz folyik a csapokból, 

berendezések. A vadászok ezt, vala-

végzett áldozatos munkát szerették 
volna megköszönni egy tartalmas 
ebéddel. A rendezvényen részt vett 

rekesz alkoholmentes sörrel lepte 

az ebéden jelen volt Kovács László 

je, a Városfejlesztési Bizottság el-
nöke is, aki felesége Évike által sü-

meg a DAKÖV munkatársait.

Felhívás kitüntetések adományozásával kapcsolatos 
javaslattételre A javaslatok benyújtásának határideje:

kitüntetésre:
2022. október 31.

2022. november 1.

tésre:
2022. november 1.
„Abony Város Közbiztonságá-

2022. november 1.

2022. november 1.

tüntetésre:
2022. november 1.

tetésre:
2022. november 1.

Részletek: www.abony.hu
További felvilágosítás kér-

tal Titkárságán az 53/360-

Felújítás alatt a MÁV állomás épülete
„Természetesen minden fejlesz-
tésnek, felújításnak nagyon örü-
lünk, így annak is, hogy az abonyi 

megújul. A MÁV-tól év elején ka-
pott információk szerint több ki-
sebb- nagyobb fejlesztést végeznek 

már meg is valósult, így új korsze-

sa, a sérült palák lecserélése is meg-
történt már a nyáron.

javítását szolgálja. Ez azért is fon-

egyszer végre Abony is bekerül 

kat alakítanak ki.
Erre azért is nagy szükség lenne, 
mert jelenleg az utasok részére 
nem áll rendelkezésre vizesblokk, 
és mosdó, csak egy ideiglenes mo-
bil mellékhelyiség került kihelye-
zésre. Abony Város Önkormány-
zata a fejlesztésekben partner, és 
a magunk eszközeivel szeretnénk 
mindent megtenni annak érde-
kében, hogy ezeket segítsük. Ha 
szükséges- ahogyan azt korábban 

kamerák felszerelésével is tudjuk 
fokozni az állomás épületének vé-
delmét. A MÁV még idénre néhány 
fejlesztést beütemezett, így az állo-

festését. Bízzunk benne, hogy ezek 

mán. Köszönjük a MÁV illetékese-
inek, hogy a rendelkezésre álló for-
rásaik mértékéig segítik az abonyi 
vasútállomás megújulását. Ezúton 

polgármester

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

A közelmúltban fogadta el 
Abony Város Önkormányzat 

rozati javaslatot, mely 
szerint Rezidens 
Ösztöndíj Prog-
ram pályázatot 
ír ki a település 

gyermekgyó-
gyász munka-
kör betöltésére. 

gyermekgyógyász 
négy körzet közül az egyik tar-
tósan betöltetlen praxis, azt he-
lyettesítéssel oldják meg az or-
vosok.

si praxis betöltött Abonyban, 
azonban a doktorok közül töb-
ben is nyugdíjasként, vagy 
nyugdíjhoz közel állóként vég-
zik áldozatos munkájukat. A 
gyermek háziorvosok közül ket-
ten szintén nyugdíjasként dol-

A pályázat célja a rezidens 
(szakorvosi szakképzésen) 

költségeikhez való hozzájárulás 
azzal a feltétellel, hogy a rezi-
dens az ösztöndíj elnyerésével 

ben vállalja tanulmá-
nyainak befejezését 

lább az ösztön-
díj folyósításával 

t e l e p ü l é s e n 
való háziorvosi 

vagy házi gyer-
mekorvosi feladatok ellátását.
Az ösztöndíj támogatást legfel-

a pályázati feltételnek megfelel-

szesülhetne az a pályázó, aki a 

gyermekgyógyász szakorvo-
si képzést kezdi el, vagy már 
azon vesz részt. Az ösztöndíj 
mértéke 200.000 Ft/hónap.
További információ az 53/360-
135/107-es telefonszámon 

vagy az abony@abony.hu 



Szeptember 24-én felavattuk a Varga 
István Városi Sportcsarnokhoz tartozó 

 borítást ka-

Csabáné a Humánpolitikai Bizottság 

A 

Sportcsarnok szervezte.

FelavattFelavattáá

gadás.

akrobatikás lányainktól

szont ez sem állította meg és kihoz-

zenészek léptek fel a kicsi színpa-

cert után pedig a rap-trap-hip-hop 

szehozni.

Somogyisok a Városházán

fogadni. 

A városháza- látogatás a polgármesteri 

zászlókkal és azok eredetével. Öröm-

polgármester beszélt aktív testvérvá-

mindenkit sok szeretettel lát a továb-
biakban is.



Sok sikert kívánunk a KID FC leány U14-s kispályás csapatának! Hazai pá-

Kovács Bence a GÓLKIRÁY!

kísérte

gól

 na-

Sok szeretettel gratulálunkgratulálunk Krupincza Jánosnak Abony 
város lakossága nevében, aki sikeres övvizsgát tett 5 danra! 

l 

Ovisok lepték el a 
Mészáros vendéglőt

t-

rzésnek 

50 éves a magyar karate: Kitüntették a POWER SE sportolóját

szeretettel ! 

toló 

Virágos Abonyért díjak

k é p v i s e -

ti ülésen 

el Kovács 

szeretettel   és kívánunk 




