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Kedves Barátaim!

A „Szeretlek Karácsony” játszótér 

„Játszótér” közleménnyel támogatható. 

sokat!

TISZTELT ABONYI LAKOSOK!

KÍVÁNOK VALAMENNYI 

NAGYON BOLDOG, BÉKÉS, 

ÜNNEPEKET!
Vigyázzanak magukra

és szeretteikre!
dr. Gáspár Anita

Skrabski Fuzsina

Hosszított nyitva tartás az abonyi piaccsarnokban!
Hétköznaponként 17 óráig várják a kedves vásárlókat!

KÖSZÖNTŐ
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)
Összefogással minden abonyi gyermek játszóteréért

Babazászlók
a Dr. Kostyán Andor



VALÓRA VÁLHAT EGY RÉGI ÁLOM:
Megkapja a szükséges kormányzati támogatást 
a Varga János Birkózócsarnok megépítésének projektje

Az abonyi birkózók régi álma vál-

levélben kérte az állami 

A polgármesteri határozat szerint az önkormányzati 
létesítmények többségének díja nem emelkedik jövőre
A koronavírus-világjárvány visz-
szaszorítása érdekében a Kor-
mány 2020. november 4. napjá-
tól veszélyhelyzetet hirdetett. 
A rendkívüli jogrend ideje alatt 
járvány terjedésének lassítása 
érdekében több korlátozó in-
tézkedés, valamint a gazdasági 
károk csökkentése érdekében a 
nemzetgazdaság védelmét szol-
gáló kormányzati döntés is szü-
letett. 
Az önkormányzati feladatok ellá-
tása, illetve az ahhoz szükséges 
források megteremtése tekinte-
tében legnagyobb jelentőségű a 
múlt héten hatályba lépett kor-
mányrendelet, mely szerint 2021. 
évben a települési önkormányza-
tok nem emelhetik a helyi adók 
mértékét. E mellett új helyi adót, 
új települési adót sem vezethet-
nek be, valamint a hatályos helyi 
adórendeletük szerinti adómen-
tességeket, adókedvezményeket 
jövőre is biztosítani kell.

A járvány gazdasági hatásainak 
enyhítéseire való fi gyelemmel 
nem csak a helyi adók, hanem 
az önkormányzati létesítmények 
használati díjainak többsége sem 
emelkedik Abonyban. 

A P olgármesteri határozat értel-
mében változatlan a díjszabás 
– az ABOKOM Nonprofi t Kft. hasz-
nálatában lévő gépjárművek, 
munkagépek óradíja, 

– a Kultúra Háza helyiségeinek 
bérleti díjai,
– az önkormányzat tulajdonában 
álló, szántó és legelőterületek 
éves haszonbérleti díja,
– a piaci bérleti és helypénz díjak, 
– az önkormányzat tulajdonában 
lévő üzlet-, illetve nem lakás céljá-
ra szolgáló helységek bérleti díja,
– a Sportcsarnok és Sportpálya 
bérleti díja,
– a Városházában lévő díszterem 
(elsősorban esküvők alkalmára 
meghatározott) bérleti díja, és 
– az Üzleti Park díjai tekinteté-
ben.

A Salgóbányai Ifjúsági Tábor, va-
lamint a Városi Termálfürdő díjai 
az üzemeltetést végző ABOKOM 
Nonprofi t Kft előterjesztése alap-
ján a bér és rezsiköltségek növe-
kedését fi gyelembe véve, mint-
egy 7%-kal emelkednek jövőre.

Szociális ösztöndíj Abonyban

Lengyel testvérvárosunkból érkezett 

Közvilágítás: Intézkedések



40 abonyi fejlesztési
projekt került 

felterjesztésre
Pest megye és Abony is készül az 

a helyi fejlesztési elképzeléseket, 

Krupincza János intézkedett a Nyári Pál úti 
folyamatos csőtörések ügyében

benne, hogy 

Megújult a Reform – 
Alkotás utcák 

beszögellő része

Veszélyessé vált fát 
vágott ki az ABOKOM
A Városháza mö-
götti sétány egyik 
idős fája veszélyes-
sé vált. Molnár Gá-
bor, az ABOKOM 
Nonprofi t Kft. fő-
kertésze lapunknak 
elmondta, hogy a 
fa sajnos szétrepedt, és elengedhe-
tetlen volt a kivágása. Egy zimankós 
téli napon a ráfagyott csapadék súlya 
alatt a fa ágai leszakadtak volna, így 
azonnali beavatkozásra volt szükség. 
Menet közben az is kiderült, hogy az 
egyes ágak is üregesek már belül. Kö-
szönjük az ABOKOM dolgozóinak mun-
káját!

Ismét új zongora érkezett a Bihari János Zeneiskolába

Egyedül Nem Megy Alapítvány 2020

Számlaszámunk: 
11742142-20011741-0000000
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!



Fejlesztéseket terveznek 
két dűlőben

Nyilvános közzétételű licitfelhívás 
az Üzleti Parkban található ingatlanokra

Abony Város Önkormányzat (székhely: 
2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.)  
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2017. (VII. 03.) 
önkormányzati rendelet 4. sz. mel-
lékletében meghatározott Vagyon-
gazdálkodási Liciteljárási Szabályzat 
alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás 

keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony külterület ÜZLETI 
PARK-ban található ingatlanokat.

A licitfelhívások megtekinthetők a www.abony.hu oldalon!
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Az Abonyi Üzleti Park 7 pontja:

1.  Rendkívül kedvező adásvételi és 
bérleti konstrukció, versenyképes 
árak

2.   Dinamikusan fejlődő, lendületes 
település

3.   40 percre a Fővárostól

4.   Kedvező közlekedési és szállítási 
feltételek

5.   Támogató adminisztratív kör-
nyezet, rugalmas, együttműködő 
városvezetés és menedzsment

6.   Megfelelő képzettségű és létszá-
mú helyi munkaerő

7.   Végül, de nem utolsó sorban 
magas támogatási intenzitású 
pályázati lehetőségek, pályázat-
ban való aktív segítségnyújtással

Keressen bennünket, lépjen kapcsolatba velünk akár MOST!
Kérje részletes tájékoztatónkat, beszéljünk személyesen is! 

Legyen velünk sikeres!
Elérhetőség: Csanádi Csaba szerződéses ügyintézés

Tel.: 0630/436-3633

Abony önkormányzata aktív szerepet vállal a 
helyi gazdaságfejlesztésben, ezért nem csak a 
vállalkozói környezet feltételeinek javítására, 
hanem a gazdaságot közvetlenül erősítő be-
ruházás megvalósítására is törekszik. Ennek 
egyik fontos eleme lehet az a helyi hagyomá-
nyokra épülő termény és kisállat piac, mely-
nek megépítését az üzleti park – egykori vá-
sártér – területére tervezi a városvezetés. A 
projekt keretében egy 561,9 négyzetméteres 
csarnok épülhet, ami a kiszolgáló helyiségek 
(vizesblokkok, állatorvosi szoba) mellett ma-
gába foglal egy 24 m2 alapterületű hűtőhá-
zat, valamint egy fedett színt is. A megújuló 
energiafelhasználásra tervezett épület mel-
lett parkolók kialakítására és zöldkörnyezet 
fejlesztésére is törekedtek a tervezők. 

 A tervezett beruházás összköltsége: 
146.578.987 Ft, melyből 100.000.000 Ft 
vidékfejlesztési támogatás lehet. A beru-
házási program keretében elkészült és be-
nyújtásra kerültek az engedélyezési tervek, 
valamint a pályázati dokumentáció. Pető 
Zsolt polgármester: A kisállat és termény-
piac megépítése a helyi termelők, gazdál-
kodók értékesítési lehetőségeinek bővítése 
mellett a vásárlói igények helyben történő 
kielégítésé, valamint Abony térségi szere-
pének erősítését is szolgálja. A vidékfej-
lesztési támogatás elnyerésével olyan ön-
kormányzati beruházás valósulhat meg, 
ami új munkahelyeket és új lehetőségeket 
teremthet az abonyi gazdák és vállalkozók 
számára.

Helyi hagyományokra épülő önkormányzati beruházást 
készítenek elő az Üzleti Parkban



Az Abonyi Kézilabda Club életében 
a 2020-as év mint mindenki számá-
ra egy igen kemény és egyben furcsa 
év volt. Természetesen a Covid a mi 
Clubunk életére is rányomta a bélye-
gét, pedig a téli felkészülés minden 
korosztályunkban igen csak jól si-
került és bizakodva vártuk a bajnoki 
rajtot, ami február közepén be is kö-
vetkezett, de nem tartott sokáig. Már-
cius elején megállt a sportélet, min-
denki kíváncsian várta, hogy mikor 

ink az edzéseket, ami egy olyan hely-

szerintem soha nem gon-
dolt senki. Ahogy teltek a 

bé vált, hogy a 2019/20-
as bajnokág befejezésre 
kerül, így is történt: nem 
hirdettek bajnokokat, nem 
estek ki csapatok. Ez egy 
érdekes lezárása volt a 
szezonnak a Covidnak 

azonban az, hogy a nyár-
tól újra elindult a sportélet 
a megszokott körülmények közt, de 
azért még is másként.
 Minden csapatunk lelkesen vá-
gott bele a munkába, készülve a 
szeptemberi rajtra. Nagy öröm szá-
munkra hogy hat csapatunk játszik 
utánpótlás bajnokságban: lányok: 
ifjúsági, U13, U11-es korosztály, 

ságban. Ami a legfontosabb, hogy a 
legkisebb kortól megszerettessük a 
gyerekekkel ezt a sportot és nem el-

került ezt a korosztályt úgy össze-
rakni, hogy bajnokságban tudjanak 
szerepelni. A kezdeti nehézségek el-
lenére remekül összeállt a csapat, 
és szebbnél szebb eredményeket ér-
tek el. Sajnos a járványhelyzet miatt 
több forduló is elmaradt ebben a kor-

tunk már egy jó ideje együtt játszik, 
így nem mondható összeszokatlan 
társaságnak. Viszont ami nehezíti a 
dolgukat, az az, hogy életkorban egy 

kal találkoznak, ami az 
eredményességben nem 
mutat túl jól,  azonban 
hosszú távon kamatozhat. 

irányítja, ennél a csapa-
tunknál van most egy 
olyan reális esély komoly 
eredményre, amivel élni is 

el is követnek mindent, 
gyakorlatilag minden 
egyes edzésük teljes lét-

utolsó ilyen évünk, ami ennyire ki-
számíthatatlan és bizonytalan.
 Kívánunk minden egyes sport-
barátnak, sportolónak, és persze 
mindenkinek jó egészséget, és egy 

Bárány József elnök 
Abony KC

den esetben mérvadó, mert minden-

is lehet tanulni és pozitív dolgokat 

amit eddig remekül megoldanak. 
 Egy pár gondolat csapatainkról: 
U11-es lányainknál Tóth Renáta és 

nyok sorsát egyengetik a pályán. 

hez képest, de remekül helytállnak 

Farkas Földi Anikó és Mayer Nagy 
Zsuzsanna irányítja. 50%-os teljesít-
ménnyel szerepelnek a bajnokságuk-
ban és nagyon lelkesen egyre bátrabb 
játékot mutatnak. Ifjúsági lány csa-

ti. Ez egy teljesen átalakult nagyon 

számukra, de egy remek csapat egy-
ség és egy remek társaság bontakoz-

tás.



Karácsonyi 
önkormányzati támogatás

 A nagy sikerrel induló 
„Szeretlek Karácsony” vá-
rosi adományozási prog-
ram mellett az önkormány-

rászoruló családokat. A 
Humán Szolgáltató Köz-
pont által összeállított sze-
mélyi javaslatról a Humán Po-
litikai Bizottság véleményének 

polgármesteri döntés. Ebben 
az évben 153 család mellett 

kaphat karácsonyi támogatást, 
melyet minden érintetthez 
ajándékcsomag formájában 
juttat el az önkormányzat.

Pető Zsolt polgármesterrel egyeztetett Vajda Attila olimpiai bajnok a Mikes-tó esetleges hasznosításáról

November 25-én Pető Zsolt polgármes-
ter dolgozószobájában fogadta Vajda 
Attila olimpiai bajnokot, aki barátjával, 
az abonyi Győrfi  Tiborral érkezett az 
egyeztetésre. Ennek témája az abonyi 
Mikes tó lehetséges sportcélú haszno-
sítása volt. Vajda Attila még a nyár fo-
lyamán megtekintette a Mikes tavat, 
és elismerően szólt róla, véleménye 
szerint szépen gondozott a vízfelület, 
és a környéke is üdítő látványt nyújt, 
így mindenképpen alkalmas lehet vízi 
sportokra. Vajda Attila kenus legenda 
2016-os visszavonulása óta edzőként 
dolgozik. Szóba került egy önkormány-
zattal kötendő megállapodás, mely 
szerint a Mikes tavat programokra, 
edzésekre használnák, illetve a későb-
biekben egy egyesület létrehozásának 
ötlete is felmerült. Az abonyi sporto-
lásra vágyó gyermekeket várják majd. 
A megbeszélésen szóba került, hogy 
egy új sportág is létrejött, ez nem más, 
mint a SUP, azaz a Stand Up Paddle 
rövidítése, nagyjából annyit jelen, hogy 
állva evezés. Ezt is be lehetne vezetni 
a Mikes tavon, gyermekek számára. Vaj-
da Attila kiemelte, hogy nagyon fonto-
sak a közösségi programok, melyekkel 

a sportághoz, sportoláshoz való kötő-
dés kialakítható.

A fentieken kívül Pető Zsolt polgár-
mester és Vajda Attila olimpiai bajnok 
kötetlen beszélgetést is folytatott.

A polgármester megkérdezte, hogy 
milyen érzés olimpiai bajnoknak lenni. 
Attila szerényen válaszolgatott a kér-
désekre, megtudhattuk, hogy 13 éves 
kora óta olimpiai bajnok szeretett vol-
na lenni, és ezért ő mindent meg is 
tett, célját elérte. 

Pekingben, a 2008. évi nyári olim-
piai játékokon  augusztus 18-án kezd-
te meg szereplését kenu egyes 1000 
m-en. Az első előfutamban az ötös 
pályán 3 perc 55,319 másodperces 
eredménnyel első lett, mellyel egye-
nes ágon kiharcolta a döntőbe jutást. 
A döntőt 3 perc 50,467 másodperces 
eredménnyel nyerte meg, ezzel 
megverve az olimpiai címvédő David 
Calt. A célba érkezés után Kolo-
nics Györgynek köszönte meg az 
aranyérmet, és neki ajánlotta azt.

„Az olimpiai bajnoki cím elnyerése, 
a saját dolgom megvalósítása, nekem 
nagyon sokat jelent, de sosem kérke-
dek vele. Sosem élek vissza vele, pedig 
nagyon sok olyan szituáció lehetne, 

 A 2020-as év mindannyiunk 
számára emlékezetes lesz, saj-
nos nem kell magyarázni, mi-
ért. A Covid 19 járvány rányom-
ta bélyegét az óvodák, iskolák 

katonás eljárásrend, elmaradó 

nütt bujkáló bizonytalanság és fé-
lelem, ami megérintett gyermeket 

A nehézségek mellett azonban 
szebbek lehettek nálunk a megélt 
pillanatok: a nyári Erzsébet tábor, 
a ceglédberceli autista ház átadása, 
a Ki Mit Tud? tábor, az osztályok 
és az ovis csoport saját programjai. 

mezettsége és kitartása miatt. Na-

A szeretet drága 
kincs, 
Földön ennek 
párja nincs.
Oszd meg mással, 
mégse fogy,
Inkább így lesz 
még nagyobb.

Benedek Elek
és igazolt pozitív teszt nélkül sike-

lefestette az iskolai játszóudvar 
kerítését, a kapukat, korlátokat. 

kapcsolatok

csodaszép játékokat, a maszkokat, 

mányzatnak és a Ceglédi Tankerü-

nyújtott folyamatos támogatást. 
Az Abonyi Montágh EGYMI 

közössége nevében nyugodt, bé-
kés ünnepet kívánok mindenki-
nek!

amikor azt mondhatnám embereknek, 
hogy ez vagyok, vagy az vagyok. Nyil-
ván nagyon jó dolog, nagyon nagy él-
mény, siker. Valahol szerintem ez egy 
példa arra, ha valaki akar valamit, ak-
kor azt el lehet érni, még akkor is, ha 
nehéz. Még akkor is, ha nem látjuk azt, 
hogy mikor fogunk odaérni, de tudjuk 
azt, hogy merre akarunk menni, és év-
ről évre tudunk haladni. 

Ha azt szeretnétek, hogy ennek a 
közösségnek, Abonynak jó híre legyen, 
akkor azt el kell indítani. Nem tudod, 
hogy mikor éred el, és egyszer eljutsz 

oda. Ha ezt eléritek, akkor az olyan lesz, 
mint egy olimpiai bajnoki cím, ha úgy 
érzed, hogy sikerült valamit úgy végig 
csinálnod, hogy kitaláltad, megtervez-
ted, tudtad, hogy nehéz lesz, tudtad, 
hogy lesznek benne zökkenők, nagyon 
sokan belekezdtek, nagyon sokan be-
lebuktak, de te végig tudtad csinálni.”

Legyen Vajda Attila szemléletmódja 
követendő példa számunkra, a Mikes 
tó sportcélú hasznosításához is sok si-
kert kívánunk! A későbbiekben beszá-
molunk a fejleményekről.

Lőrinczy Veronika 



Gyönyörű adventi fények Abonyban
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SZERETLEK KARÁCSONY!

A Város Karácsonyfája Elkészült az adventi 
koszorú

A fénykaput Krupincza Tibor – Gene-
rál Kontakt – munkálta meg, az ABO-
KOM dolgozói állították össze.

Köszönjük Matos 
Attila és a Szebe-
ni család nemes 
felajánlását! Ők 
tartós élelmiszert 
ado  mányoztak 
150.000  Ft érték-
ben.



Köszönjük, Abony!
A ceglédi sportcsarnok bezárá-
sa miatt a Ceglédi KKSE csapatai 

A hazai pálya „elvesztése” akár komoly 
hátrányt is jelenthet, de a szeretet, amellyel 
az ideiglenes otthonunkban fogadtak min-
ket, már-már kárpótolja a hiányérzetünket. 

készséggel támogatja a munkánkat, ahogy a 

tásban partnerre találunk. Külön köszönetet kell 

sportéletében. Köszönjük az ideiglenes ottho-

Neukum Tamás
Ceglédi Kézilabda Klub SE

Frissítették az Abony APP-ot!

esetekben nem futott a mobil eszközökön. Az 

Boldog, békés karácsonyt és sikerekben,

zója lelkesen látott munkához.

nek és a fenntartó Ceglédi Tankerületi Központ 

ge szempontjából a családi háttér meghatározób-

hagyo-
mány és innováció.

intézményünk 

tük el.

Manó Programjainkat az 

online a 
 és a tisztelt 

köszönetemet fe-
jezem ki

si-karbantartási feladatokat ellátó ABOKOM 

Város Önkormányzatának és a fenntartó Ceglé-

Tantestületünk nevében ezúton kívánok min-
denkinek békés, szeretetteljes családi körben 
töltött karácsonyi ünnepeket és egészségben, si-
kerekben gazdag boldog új évet!

Gulykáné Gál Erzsébet

Fotón: Donkóné Kóródi Anna alkotása, melyet a 
Népi Játék szakkörével készített és pályázott vele 

zatra.

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS IKOLA



Kiadja: Abonyi Városfejlesztő Kft. • Felelős kiadó: Gáspár Csaba ügyvezető • Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika • Szerkesztőség címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
• Tel.: 30/9-670-313 • Szerkesztőbizottság tagjai: • Pető Zsolt és Simon Szabina. • E-mail: sajto@abony.hu • ISSN: 1217-2421

• Nyomdai munkák: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse. • Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető • Web: www.mhk.hu 

A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.

ELHUNYTAK

Lambertsen Christian 76 év, Föl-
di Jánosné 87 év, Perjési Mihály-
né 93 év, Budai István 83 év, 
Mucza Mihály 68 év, Fazekas Já-
nos 67 év, Andó Jánosné, Hipszki 
István, Kormosné Drávai Éva 60 
év, Szabó Tibor 72 év, Domonics 
Éva Sarolta 68 év, Tóth István 
87 év, Osváth Sándor 68 év, Kiss 
Béla 72 év, Koncsik József 60 év, 
Jandácsik Sándor 90 év

Gyógyszertári ügyelet
December 28-án kezdődő héten 

CSONTOS PATIKA
December 28., 29., 30.-án 

17.30–22.00 
December 31. 16.00–22.00
2021. január 01. péntek 

(munkaszüneti nap), 
08.00–22.00

2021. január 02. szombat 
12.00–22.00

2021. január 03. vasárnap 
08.00-22.00

Az egyes patikák ügyeleti rendje
a továbbiakban: 

hétköznap 18.00–22.00, 
szombaton 12.00–22.00 
és vasárnap 8.00–22.00

2021. január 04–10. BENU Patika
2021. január 11–17. 

ROZSNYAI PATIKA
2021. január 18–24. Csontos Patika
2021. január 25–31. BENU Patika

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 2021. január 11-én kezdődő 
héten, a kommunális hulladék elszállításának napján.

HULLADÉKINFÓK

zsákokat! Tegyen Ön is környezetéért! 

FIGYELEM! a PIACCSARNOKBAN kaphatók hulladékgyűjtő zsákok!

11.27. Wégert Melinda és Szabó Tamás
12.05. Rékasi Eszmeralda és Rafael József, 

Diószegi Nikolett és Molnár Dániel

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Mindigbutor.hu webáruház 

keres azonnali kezdéssel.
Országos házhoz szállítás 
abonyi indulással és érkezés-
sel, 3.5t kisteherautóval, teljes 

Jelentkezni:
peter@mindigbutor.hu, 

vagy 06202319924.

Üdvözlet a Somogyiból!

 Kedves Szülo”k! 
Tisztelt Olvasók!
A karácsony az egyetlen ünnep, 
melynek, szépsége évről évre visz-
szatér, hiszen ünneplőbe öltöznek 
az utcák, bármerre sétálunk, kará-
csonyi fényekkel találkozunk.
 Ebben a megszokottól eltérő 
adventi időszakban is kell, hogy 
néhány pillanatra, órára, napra 
megfeledkezzünk a körülöttünk 
lévő vírushelyzetről és ünnepel-
jünk. Az ünnep hangulatában ész-
revétlenül is jobban egymásra fi -
gyelünk, és arra gondolunk, mivel 
lephetnénk meg szeretteinket, 
azokat, akik fontosak számunkra. 
Az évnek ebben az időszakában 
próbálunk többet mosolyogni, 

békeszeretővé válni, és többször, 
sokkal többször igyekszünk meg-
bocsátani. Ahogy egyre több 
gyertya lobban lángra az adven-
ti koszorún, úgy nő szívünkben a 
vágyakozás, a megértés az igaz 
szeretet iránt. Ilyenkor melegség 
tölti el szívünket. Felidézzük a 
legszebb pillanatokat és minden 
szépséget, jóságot elraktározunk 
lelkünkben, hogy ebből meríthes-
sünk erőt az elkövetkező újév 
napjaira. Az ünnep hangulatában 
a másik emberre fi gyelünk, és 
arra gondolunk, hogy mit nyújt-
hatnánk szeretteinknek, azoknak, 
akik fontosak számunkra. Nem 
drága ajándékok jelentik szerete-
tünket, hanem hogy önmagunk-
ból mit adhatunk. Ahol harmónia, 

béke, szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatokra épülő 
családot lehet teremteni.
 A Karácsony az összetarto-
zás jeles ünnepe. Elsősorban a 
családok, rokonok összetarto-
zásának bizonyítéka, de nem 
feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy mindannyian egy nagyobb 
közösség tagjai is vagyunk. A 
karácsonyi hangulat megváltoz-
tatta a Somogyi iskola életét is. 
Az elmúlt napokban mézeska-
lács illata járta át épületeinket, 
feldíszítettük a karácsonyfán-
kat, díszbe öltöztettük az au-
lát, a tantermeinket, karácso-
nyi ajándékokat, ünnepi videót 
készítettünk. Öröm volt látni 

ezt a készülődést, és így van ez 
rendjén.
 Gondolataimat Wass Albert 
örök érvényű soraival zárom, és 
ezzel kívánok mindenkinek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek

hogy emberek lehessetek!

Kazinczyné Juhász Ildikó
Intézményvezető

Somogyi Imre Általános Iskola



Újabb fertőtlenítő és tisztítószereket kaptak az óvodák
November 26-án az abonyi 
óvodák munkatársai átvették 
a Polgármesteri Hivatalban 
azokat a fertőtlenítő és tisztí-
tószereket, melyeket a közel-
múltban küldött a Pest Megyei 
Kormányhivatal népegészség-
ügyi osztálya.

Kovács Teodóra osztályveze-
tő asszony adta át a védeke-
zéshez szükséges eszközöket 
a Város fenntartásában lévő 
óvodák vezetőinek. Ezek a sze-
rek nagyon jó helyre kerültek, 
ezekkel is óvják a kisgyermeke-
ket a fertőzésveszélytől. 

Üdvözlet a Sportcsarnokból
A 2020-as év nem a legegysze-

Köszönjük a nagyon sok 
támogatást és támogatót, 
akikre bármiben lehet szá-
mítani. Kellemes kará-
csonyi ünnepeket kíván a 
Varga István Városi Sport-
csarnok összes dolgozója.

 Csodaszép karácsonyfa díszíti a sportcsarnokot

Rendhagyó testnevelés óra

Akrobatikás hírek 

EREDMÉNYEK:

Antal Zille – 
S. Tóth Panka – Szeremi Bianka 
2. hely

Antal Regi-
na – Diószegi Csenge 5. hely

Antal Fruzsina 
– Menyhárt Edina – Benyus Adél 
1. hely

Antal Regi-
na – Diószegi Csenge 6. hely

Szabados Sza-
bina – Bajtai Evelin 2. hely

Gócsa Lili – 
Szabados Brigitta – S. Tóth Dorka 
1. hely

Antal Fruzsina 
– Menyhárt Edina – Benyus Adél 
2. hely

Szalinka Szilvia 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánunk Min-
denkinek!



Visszapillantó

Így telt a Bihari Ifjúsági Stúdió idei éve



Mindigbutor.hu webáruház 
abonyi irodájának fi atal 
csapatába hosszú távra 

munkatársat
keresünk

Feladatok: beérkező megren-
delések feldolgozása, kapcso-
lattartás a gyártóval, árajánla-
tok elkészítése, kommunikáció 
a vásárlókkal telefonon és 
emailen keresztül.

Elvárás: önálló és precíz mun-
kavégzés, csapatban dolgozni 
tudás, jó kommunikációs ké-
pesség, MS offi  ce (word, excel) 
termékek ismerete.

Előny: felsőfokú végzettség, 
angol nyelvtudás.

Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal:

peter@mindigbutor.hu

Üdvözlet 
a gimiből

A Kinizsi Pál Gimnázium minden 
tanulója és dolgozója nevében ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 

Béri Balogh Ádám középiskolai 
ösztöndíj a Kinizsiben

A Nagyabonyi Színkör a „karanténból” 
küldi üdvözletét az abonyi KÖZÖNSÉGNEK

KISBÍRÓ:

(meghajol)

! (dobpergés 
után kisbíró ki)

Új gép állt 
munkába 
Abonyban
Már ki is próbálták azt a munka-
gép tartozékot, mely a közelmúlt-
ban érkezett meg az ABOKOM 
telephelyére. Gáspár Csaba ügy-
vezető büszkén mutatta be az új 
szerzeményt, mely alkalmas arra, 
hogy az utakra benőtt bozótot, 
fákat, bokrokat megnyessék, akár 
több méteres magasságban is. Az 
elmúlt hónapokban több jelzés is 
érkezett az abonyi utakra – külö-
nösen a külterületeken – a benőtt 
növényzet miatt. Már munkába is 
állt a gép, és folyamatosan teszi 
rendbe  azon területeket, melye-
ken még nem történt meg a nö-
vényzet gallyazása.

SANAMED Kft. látja el az
egészségügyi szakellátásokat Abonyban
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben elérhető járóbeteg 
szakellátásokat jelenleg a SANAMED Nonprofi t Kft. biztosítja 
városunkban. A cég szolgáltatási szerződése ez év végével 
lejár ezért az önkormányzat, az intézményvezetés és a szol-
gáltató előkészítő tárgyalást folytatott az ellátás jövőjéről. 
Az egyeztetések lezárását követően polgármesteri határo-
zat született a szolgáltatás folytatásáról, mely értelmében 
a SANAMED Nonprofi t Kft. további önkormányzati bepótlás, 
pénzbeli hozzájárulás nélkül biztosítja továbbra is a járóbe-
teg szakellátást Abonyban.



Fergeteges Évértékelő 2020

A Fergeteg Triatlon Sportegyesület 
2020-as éve, a kezdeti nehéz indulás 
után május közepén már nemcsak online 
zajlott, hanem visszatértünk a régi kerék-
vágásba. Márciustól-májusig online napi 
irányitással kapták meg a sportolók az 

miután teljesítettek visszaküldték. Igy 

és a még nagyobb kitartásra ösztönözte a 
triatlonos gyerekeket.

Ekkor még szinte álmodni sem mertük, 
arról, hogy kinyit a Városi Strand, ahol 
tudunk edzeni, és hogy lesznek verse-
nyek triatlonban, duatlonban. És ami-
lyen nehezen indult, úgy felperegtek az 
események, aztán júliustól  szeptember 
elejéig szinte minden fontosabb triatlon 
versenyt és aquatlont megrendeztek, ok-
tóberben pedig a duatlonokat. Természe-
tesen úszásban rengeteg lemaradása volt 
mindenkinek. Az eredmények azért nem 
maradtak el. Néhány fontosabb eredmé-
nyünk:

Palóc Tereptriatlon: 
1. Sass Vivien – gyerek kcs

2. Nagy Olivia – junior

1. Medveczky Edit
Triatlon és Duatlon Ranglista verse-
nyek:

 9. hely,  13. hely 
Lengyeltóti Triatlon; Veresegyház Duat-
lon csapatban 3. hely 

;  Ka-
posvár 1, Zalaegerszeg 3., Lengyeltóti 3., 
Baja OB 4.; Olimpiai Reménységek Ver-
senye Lengyelország 3. hely, csapatban 
1. hely; Vincze Ákos Rövidtávú OB Tata 
2. hely;  Rövidtávú OB Tata 
2. hely, Balatonkenese Triatlon 1. hely; 
Soós Fanni Rövidtávú OB 3., Sprint OB 
Baja 3., Duatlon OB Bboglár 2. hely; 

 Tiszaújváros 1., Lengyel-
tóti 1., Baja OB 2.

 Lengyeltóti 4. hely
Aquatlon versenyek:
Balassagyarmat Aquatlon 6. hely Falusi 

, 7. hely ; Ecséd Aquat-
lon OB; Újonc lány csapat 5. hely (Falu-

ABONYI FÚVÓSZENEKARI EGYESÜLET

Az Abonyi Fúvószenekari Egyesület 
nagy tervekkel készült a 2020-as évre, 
de sajnos a koronavírus miatt kiala-
kult járványhelyzet felülírta a rendez-
vény-naptár tervezetet. 

próbák megtartását nagymértékben be-
folyásolták. Bízva a járványhelyzet fel-

bemutatását tervezzük a 2021-es évre.
Az Abonyi Fúvószenekari Egyesület ne-
vében megköszönve minden fúvószene-
kari tagnak, mazsorettnek a 2020-as évi 

ládtagnak a támogatást, minden kedves 

tást, a partnereknek a meghívásokat, az 

Önkormányzatának, az Abonyi Lajos 

Kiállítóhelynek, a Varga István Városi 
Sportcsarnoknak, a Gyulai Gaál Miklós 

Iskolának a próbák helyszínének térítés-
mentes biztosítását,

PEKET és EGÉSZSÉGBEN, SIKE-
REKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁN! 

Benedek Gyula karmester
Gulykáné Gál Erzsébet elnök

VII. Országos Bihari János 
Hegedű-, Gordonka-, 

és Vonós Kamarazenei Fesztivál
2020. november 25-26.

Abony

Névadónk, Bihari János születésének 250. 
évfordulójára szárnyára bocsájtottunk egy 

vált, melyet a koronavírus járvány köze-
pette is megpróbálunk életben tartani.
A vonós szakma élt és jelenleg is él e ne-

produkció felvétele érkezett a ver-
senyre. 
Nagy öröm számunkra, hogy e ne-

démia sem tudja ellehetetleníteni.

online formában is meg tudott való-
sulni.

személyesen fogunk tudni Abonyban ta-
lálkozni. 
A viszontlátás reményében, üdvözlettel,

Bakosné Kocsi Judit



Ebben az évben a Városi Télapó Mol-

gig az iskolákat, óvodákat, csodálatos 
fogatával, no és persze krampuszával. 

utcáin is találkozhattak a Télapóval 

örömöt szereztek Városunk lakóinak! 

Molnár András: „A Mikulásról sok 
legenda kering az emberek között, a 

dékozása és segítése azonban mind-

az ablakba, hátha beletesz valamit a 

A Mikulás pedig 

tovább is 
siet, mert 

kell meglá-
togatnia. Az 

azonban szerencsé-
sek voltak, mert az 

tív részvételével találkozhattak a 
Télapóval és Krampuszával, akik 

szétosztották a csomagokat és 
szaloncukorral kedveskedtek 

ta összesen 50 kilo-

hirdetett. A feladat annak 

ra összesen 280 alkotás 

A postaláda festéséhez 

Mammut Festékcentrum 

az eredeti kiírás szerinti 

értékelte az alkotásokat, 

héz volt a választás. 

tán
Dudás Hanna
gi Anna 2. b., Kövér Ármin
8 éves, Falu-

 4. t.,  5. t., 
 6. b., Sándor Mi-

lán,
Antal Sándor és felesége által fel-

Köszönjük Molnár Andr ásnak és csapatának

gramm szaloncukrot vásárolt kedvez-

Antal Sándor és felesége, Ilike is ho-

sére.
Köszönjük

az önzetlen segítséget!


