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Abony Város Önkormányzatának Lapja

Megépülhet a Varga János Birkózócsarnok!

RÉGI ÁLOM VALÓSULHAT MEG A KÖZELJÖVŐBEN!
Pető Zsolt polgármester kezdeményezésére az Abonyi Birkózó
Club vezetősége, a Polgármesteri
Hivatal munkatársa, valamint a
tervezőcsapat egyeztetést tartott
január 29-én. A megbeszélést
Pető Zsolt azért kezdeményezte, mert mindenképpen szeretne
már mielőbb eljutni az alapkő
letételéig, illetve a csarnok megépítéséig. „Mindezt megígértem
a birkózóknak és Abony Város
Díszpolgárának, a Nemzet Sportolójának, Varga Jánosnak is.
Ennek az ügynek mindenképpen

nagy segítője leszek” – mondta a
városvezető.
A Magyar Birkózó Szövetség tavaly december végi határozatával
újabb 108 millió forintot biztosított
a beruházásra. Az új létesítmény
építését az abonyi önkormányzat
képviselő-testülete is támogatja
korábban meghozott határozata
alapján 31,2 millió forinttal. A korábban megszavazott minisztériumi támogatás – melynek összege
65 millió forint – is rendelkezésre
áll, azonban ez nem lett volna elég
ekkora létesítmény megépítésére.

Emiatt az Abonyi Birkózó Club
kérte a Magyar Birkózó Szövetség támogatását, ennek értelmében
újabb 108 millió forintos támogatást kaphat a csarnoképítési projekt
az EMMI-től.
Pető Zsolt polgármester: „Örülök, hogy a birkózócsarnok ügyében az Abonyi Birkózó Club, a
Ceglédi Tankerület és Abony Város Önkormányzata együttműködő partnerként dolgozik. Ugyanakkor az is öröm, hogy a csarnok
megépítése után a Gyulai Iskola
tanulói új sportlétesítményt vehetnek majd igénybe testnevelésórákon.”

Tegyük rendbe
környezetünket!

10. oldal
I. Abonyi Pecsenyeparádé

16. oldal

Abony Város Bora 2020-ban
a Megyeri Fivérek
Cserszegi Fűszerese
Február 14-én első alkalommal választották meg Abony Város Borát. A Megyeri Fivérek Cserszegi Fűszeresét a későbbiekben árusítani is fogják, egy szép, erre a célra tervezett emblémával, kiváló
ajándékozási lehetőséget biztosítva ezzel.

XIX. Sportbál

Sok szeretettel gratulálunk díjazott sportolóinknak, akik hírét viszik Abonynak,
és az edzőknek, sportegyesületeknek, valamint a hozzátartozóiknak is, akik nélkül
ezen eredmények nem valósulhattak volna meg!
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KÖZMEGHALLGATÁS:
Február 10én délután 17
órától Abony
Város Önkormányzatának
képviselő-testülete közmeghallgatást tartott a Városháza dísztermében.
Az abonyi lakosok elmondták
problémáikat, melyek nagy részével a jelen lévő városvezetés
egyet is értett, és próbálják mielőbb orvosolni a panaszokat.
Mindez egybevág Pető Zsolt
polgármester több alkalommal
elmondott véleményével, mely
szerint szeretné, ha egyre többen el mernék mondani problémáikat, melyeket igyekeznek
megoldani, valamint ötleteiket,
melyeket beépítenek a város
életébe. Így hát sokan érkeztek a közmeghallgatásra, ahol
a megjelentek őszintén, tabuk
nélkül merték elmondani azt,
ami bántja őket.
A közmeghallgatáson többek
közt szó esett arról, hogy a külterületi utak egy része nagyon
rossz állapotban van, ezért időszerű lenne gréderezni, mert
azok járhatatlanok a csapadékos időben. Az ABOKOM-nak
a közelmúltban adott át egy
új eszközt az önkormányzat,
így ez lehetővé válik hamarosan. A birkózóterem kapuja
állandóan nyikorog, a lakókat
ez zavarja. Ezt megoldja az
ABOKOM, bár a létesítmény
a tankerület fenntartásában

Építő jellegű ötletekkel, őszintén!

van. Szintén ebben az utcában
a DAKÖV az óvodai csőtörés
után ramaty állapotban hagyta
az árkokat, emiatt felszólítják a
szolgáltatót, hogy tegyen rendet a területen.
Bene László korábbi képviselő-testületi tag
többek közt a
belvízkérdésről beszélt, valamint arról,
hogy jó lenne,
ha az országzászlót mindenképpen felújítanák, mert annak
rúdja – mely korábban magyar
színekkel volt ékesítve – megkopott. A problémákkal egyetértett a városvezetés, azokat
szeretnék minél előbb megoldani.
Par ti Mihály
korá bbi alpolgármester több
közérdekű témát sorolt fel.
A korábbi városvezető kitért arra, hogy
ő úgy érzi, hogy a korábban
foglalkoztatott műszaki ellenőr
nem a város érdekeit szolgálta,
hanem valószínűleg a kivitelezőét. A polgármester ígéretet
tett rá, hogy olyan remek szakembert fognak a későbbiekben
megbízni ezzel a feladattal, aki
Abony Város érdekeit szolgálja majd. Parti Mihály azt is
kiemelte, hogy valóban jó len-

Sok milliót spórolhat meg
Abony a közüzemi díjakon
A februári ülésén tárgyalta
Abony Város Önkormányzat
képviselő-testülete azt a két napirendi pontot, melyek elfogadásával jelentős megtakarítást érhet
el a település mind az áram, mind
pedig a földgáz árában. Úgynevezett csoportos földgáz és villamos energia közbeszerzési eljárással Abony remek alkupozíciót,
és ezzel egyidejűleg alacsonyabb
árat érhet el a szolgáltatóknál.

Ennek érdekében egy céget bíznak meg azzal, hogy elérjék a
kedvezőbb árfekvést mindkét
esetben. Az eddigi érvényben
lévő megkötött szerződések idén
járnak le. Az a szándék, mellyel
a városvezetés le kívánja faragni
a közüzemi díjakat, azt mutatja,
hogy gondos gazda módjára kezelik a helyi költségvetést. Az
így elért megtakarítás később
másra fordítható.

ne már rendet tenni az abonyi
vasútállomáson. A polgármester elmondta, hogy folynak a
MÁV-val a tárgyalások, nagyon segítőkésznek mutatkoznak, sőt a közeljövőben készítenek egy tervet a vasútállomás
komplex felújítására, a MÁV
szakemberei Abonyba érkeznek. A közmeghallgatáson szóba került a Baross Gábor út is,
mely a felszólaló abonyi lakos
véleménye szerint kritikán aluli
állapotban, van, és minimum az
út szélét illő lenne már „letolni”, rendbe tenni, mert már
szinte lehetetlen rajta a közlekedés. Pető Zsolt viszontválaszában elmondta, hogy a jövő
héten jönni fog a Magyar Közút
vezetője Abonyba, és mivel állami tulajdonban van a Baross
Gábor út, mindenképpen tolmácsolni fogja feléjük a kérést.

Steinmacher
Attila Csoportos
Fitnesz
Instruktor is
felszólalt, és
kérte a városvezetést, hogy
vegyék fel eseménynaptárukba és támogassák
a Gladiátor Team rendezvényét,
melyet november 7-én szeretnének Abonyban megrendezni.
Pető Zsolt elmondta, hogy már
benne van az eseménynaptárban a rendezvény, és az anyagi
támogatás a későbbi lehetőségeik függvénye.
Az közmeghallgatásról önkormányzati TV felvétel készült,
melyet online is megtekinthetnek! https://onkormanyzati.tv/
Lőrinczy Veronika

Fontos bejelentést tett Abony Város polgármestere:

Szeretnénk részese lenni a
Modern Városok programnak

Január 18-án rendezték meg az
Abonyi Fúvószenekari Egyesület hagyományos Újévi Hangversenyét a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola aulájában, ahol
a résztvevőket köszöntötte Pető
Zsolt, Abony Város polgármestere. A városvezető többek között elmondta, hogy fontosnak
tartja, hogy Abony Város mikrotérségi vezető szerepét ismét
magáénak tudhassa.
„A Kormány a tervek szerint elindítja a Modern Városok
programot, és szeretném, ha
Abony is részese lehetne ennek.
Ebbe a programba azok a városok kerülnek bele, akik képesek

a fejlesztéseket megvalósítani,
képesek az adott mikrotérségben
vezető szerepet, városi funkciót
betölteni. Tehát hatalmas a felelősség rajtunk. Úgy kell dolgoznunk, úgy kell végeznünk a
munkánkat, tevékenységünket,
hogy ebben a Modern Városok
programban részt vehessünk,
és valóban modern város lehessen majd Abony. Eljöjjön a
fejlődés időszaka, és felzárkózzon azon városok közé, melyek
most vezető szerepet játszanak”
– mondta el beszédében Pető
Zsolt polgármester.
LV

2020. február

3

Az ABOPOL Kft. is beszáll az illegális
szemetelők elleni harcba

Abony piacvezető vagyonvédelmi és biztonságtechnikai
magánvállalkozásának munkatársai megkeresték Pető Zsoltot,
Abony Város polgármesterét,
és felajánlották segítségüket az
illegálisan hulladékot elszállítókkal és kihelyezőkkel kapcsolatban. Február 12-én a városvezető dolgozószobájában fogadta
az ABOPOL Kft. szakembereit,
Matócsi Dénes területi vezetőt
és Szabó Zoltán munkatársat.

Pető Zsolt polgármester
zéró toleranciát hirdetett

azokkal szemben, akik
részt vesznek abban,
hogy mások szemetét üzletszerűen elszállítsák,
vagy a sajátjukat illegálisan Abonyban és a környékén lévő közterületeken helyezzék el.
A helyi vállalkozás szeretne
csatlakozni az illegális szemetelők elleni harchoz, és felajánlotta segítségét. Minden törvényes
eszközt megragadnak annak
érdekében, hogy leredukálják

Nyertes pályázatból fejleszt a DAKÖV Abonyban
Kemecsei Antal, a DAKÖV Abonyi Üzemigazgatóságának üzemfőmérnöke
arról tájékozta�a Abony Város polgármesterét, Pető Zsoltot, hogy a DAKÖV
Abonyban fejlesztéseket hajt végre egy nyertes pályázatnak köszönhetően.
A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése kiírásra a szolgáltató
pályázatot nyújto� be, melyben több település is érinte�, így Abony Városa is. A pályázat pozi�v elbírálásban részesült, ennek megfelelően fejlesztések történnek városunkban is, melynek értéke helyben összesen ne�ó
11 775 070, bru�ó 14 954 339 forint. Az önkormányza� önerő mértéke
5 887 535 forint. Ezen rendelkezésre álló keretből két sziva�yút vásárolnak
a vákuumgépházba, két úgyneveze� fúvót a szennyvíz�sz�tóba, egy szivatytyú kerül a vízműkúthoz a Buzogány-dűlőbe, valamint a tervek szerint egy
frekvenciaváltót szereznek be a Baross Gábor ú� végátemelőbe.
LV

ezt a kedvezőtlen folyamatot.
A cég munkatársa, Szabó Zoltán már készített előzetes felmérést az abonyi erdőkben és
környékén, az ezekről készített
fényképfelvételeket megmutatta a városvezetőnek. Pető Zsolt
polgármester a megbeszélésen
elmondta, hogy maximális szigorral kívánnak fellépni azokkal
szemben, akikre rábizonyítható,
hogy közterületeken engedély
nélkül helyeznek el hulladékot. Több tízezer forintos, akár
százezres nagyságrendű bírságra számíthat az, aki ily módon
„megbukik”. A megbeszélésen a
Településfejlesztési Iroda munkatársai is részt vettek, akikkel
együttműködve folytatja majd
az ABOPOL a felajánlott önkéntes tevékenységet. A polgármester elmondta, hogy nagyon hálás

a nemes felajánlásért, mely az
egyik pillére lehet az illegális
hulladéklerakók megszüntetésének, de emellett számít azon
civilekre is, akik előzetesen felajánlották ebben az ügyben segítségüket, valamint a polgárőrség munkatársait is be kívánják
vonni mindebbe. A Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársai már hetek óta dolgoznak
az abonyi illegális szemetelők
megfékezésén.
Az ABOPOL-lal történt megbeszélésen a felek megállapodtak abban, hogy egy kétoldalú
együttműködési megállapodást
készítenek elő, melyben az illegális szemetelők elleni fellépés
mellett más, egyéb területeket is
érinteni fognak.
Lőrinczy Veronika

Beszerelték az élő online közvetítés
eszközeit, már interneten élőben is
nyomon követhetők a testületi ülések!
Január 22-én az Önkormányzati
TV-k online adásait üzemeltető
Globamax Zrt. munkatársai beszerelték az abonyi Polgármesteri Hivatal dísztermébe azokat
a kamerákat és egyéb technikai
eszközöket, melyekkel a képviselő-testület döntése értelmében
élőben online módon lehet nyomon követni a képviselő-testület üléseit.
Mérföldkőhöz érkezett tehát

Abony Város Önkormányzata,
hiszen 2020. január 30-tól az
Önkormányzati TV-n keresztül
élőben közvetítik a testületi üléseket, a várost érintő fontosabb
eseményeket. Ezzel sokkal szélesebb érdeklődői kör számára teszi lehetővé a város, hogy
naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a lakók, rálátással bírjanak az őket érintő kérdésekben. Az Önkormányzati TV-n

visszanézhetőek
a testületi ülések, napirendi
pontok, képviselői hozzászólások, városunkról készült anyagok, fontosabb
eseményekről készült felvételek.
Mindez kereshető formában.
Ezáltal az önkormányzat lehetővé teszi, hogy a választópolgárok közelebb kerüljenek a kép-

viselőikhez, az általuk végzett
munkához.
Már több ülés anyaga is felkerült ezen honlapra, valamint a
Közmeghallgatás is megtekinthető a https://onkormanyzati.tv/
oldalon.
LV

FIGYELEM! Február 15-től elérhető Abony Város hivatalos oldalán a lakossági
járdaépítési pályázat! A pályázatokat beérkezés sorrendjében bírálják el!
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Döntött a képviselő-testület: dr. Egedy Zsolt alpolgármester javaslatára 2 millió forintból új játszótéri
eszközöket szereznek be, és ezenkívül felújítják a jelenlegi játékokat is Abony játszóterén, a Kálvin úton!
A Sportpark is megnyílik tavasszal a lakosság előtt!

Isten éltesse erőben, egészségben, szeretetben,
Isten áldásával Bede Istvánnét!

Január
7-én
Pető Zsolt, Abony
Város polgármestere
és Mészáros László, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke otthonában köszöntötte
100. születésnapja alkalmából

Bede Istvánnét. Igazán megható pillanatokban lehetett része
a jelenlévőknek. Az ünnepelt
és családja boldogan fogadta a városvezetőket, és
fiatalokat
is megszégyenítő memóriával
emlékezett
vissza az idős
hölgy a múltra,
nagyon boldogan,
hiszen ezen jeles nap alkalmából szeretett családja is vele
volt. Sokat segítik őt, így Mészáros László bizottsági elnök

Ismét galamb-, díszbaromﬁés díszmadárkiállítás volt!
A Varga István Városi Sportcsarnokban került megrendezésre január 25–26. között a V–227
Abonyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 42. Egyesületi
Galamb-, Díszbaromﬁ- és Díszmadár, illetve a 40. jubileumi Díszposta
fajtaklub kiállítása.
A rendezvény legfontosabb célkitűzése, hogy a tenyésztők bemutathassák legszebb galambjaikat, díszmadaraikat, díszbaromﬁaikat, de ez a kiállítás
egyben minősítő verseny is, amelynek
díjai január 26-án kerültek átadásra.
A záró eseményen részt vett Simon
Szabina, az Abonyi Lajos Művelődési
Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója és Pető Zsolt, Abony
város polgármestere is, aki elismerő
szavakkal méltatta az egyesület munkáját.
–Hosszú évek óta nagy ﬁgyelemmel
követem a V–227 Abonyi Galamb- és
Kisállattenyésztők Egyesületének tevékenységét. Nem véletlen az érdeklődésem, ugyanis ﬁatal koromban én
is az egyesület tagja voltam. Kezdetben díszmadarakkal, japán fürjekkel,

majd később texán
galambok tartásával
foglalkoztam több-kevesebb sikerrel. A 80-as
években kamaszként kapcsolódtam be a galamb-,
díszmadártenyésztők közösségébe, és ámulva néztem fel
azokra a társakra, akik időt
s fáradtságot nem kímélve gondozták
állományukat. Az én galambász lendületem időközben megfogyatkozott, azt
viszont örömmel látom, hogy a V-227
Abonyi Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete továbbra is kiváló szakmai
közösség, melyben a tapasztalt tenyésztők mellé boldogan csatlakoznak ﬁatal
társak. További örömömre szolgál,
hogy a kiváló abonyi civil közösség
hasonlóan kitűnő tevékenységet végző
egyesületekkel közösen, magas színvonalon rendezte meg az idei kiállítást is.
Abony város polgármestereként büszke
vagyok az egyesület tagságára, közösségszervező munkájára, mely nemcsak
a városban, hanem országszerte és a
határon túl is elismerést vívott ki.
Jandácsik Pál

lánytestvére is. Őt, „Babut”
hatalmas szeretettel fogadta az
idős asszony, aki mindennapos
segítője. A család, bár nem élnek közel, mindenben segíti a
100 éves asszonyt, és a szomszédok, ismerősök is bevásárolnak, kertet ápolnak. Nem
is csoda, hiszen Bede Istvánné
csodálatos lelkületű asszony,
akinek életét áthatja a vallás.
Drága férje pár éve hunyt el,
örömben, boldogságban, szeretetben éltek. A kertjükben
pedig igazi csodák vannak.
Egy kereszt Jézussal és egy
Mária-szobor, melyet mindenki ámulattal néz.
Lőrinczy Veronika
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Gyigor Zoltán abonyi vállalkozó gondolt
egyet és kitakarította a Nagyerdőt!
Hálásan köszönjük!
Az abonyi ﬁatalember és munkatársai elhatározták,
hogy rendet tesznek az abonyi Nagyerdőben. Ismeretlen személyek illegális módon nagy mennyiségű
kommunális szemetet, valamint állati tetemeket helyeztek el. Ezek után Pető Zsolt polgármester zéró
toleranciát hirdetett az illegális szemetelők, valamint
az ezt vélhetően üzletszerűen végzők ellen. Az állapotokat meglátván Gyigor Zoltán munkatársaival
nekilátott és nagytakarítást végzett a bevezető út
mentén és a tisztáson a Nagyerdőben. A munkálatok
egy egész héten át tartottak. Összesen több mint egy
tonna illegálisan kihelyezett különféle hulladékot
vittek el egy más településen található legális lerakóba, ahol a szemetet befogadták. Ezúton is szeretnénk
hálásan megköszönni azt a munkát, melyet végeztek
településünkért! Talán szavakban ez ki sem fejezhető!
Továbbra is kérjük, hogy aki illegális hulladéklerakásról szerez információt, tegyen bejelentést, akár
név nélkül is az abony@abony.hu e-mail címen!
Vigyázzunk az erdőre és közterületeinkre, tartsuk
tisztán!
Lőrinczy Veronika

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága
nevében is sok szeretettel gratulálunk
és kívánunk ezúton is sok boldogságot!

Pótszilveszter a Rózsakert
Nyugdíjas Klubban!

Hagyományainkhoz híven január
hónapban megtartottuk a Rózsakert Nyugdíjas Klub pótszilveszteri ünnepségét. A rendezvényről
nem hiányozhatott az ilyenkor
szokásos virsli és pezsgő. Örömmel tapasztaltuk, hogy vendégeink szép számmal tettek eleget
meghívásunknak. Köszönetünket
fejezzük ki a 2019. évben végzett közösségi munkájáért Rózsás
Ferencnének, Papp Ferencnének,
Rivasz Károlynénak és Molnár
Józsefnének.
A cikket készítették: Rózsakert
Nyugdíjas Klub munkatársai

Január 20. Tatár Margit és Nagy Tibor, január 25. Király Kinga Cintia és Hajnal Dávid, Kovács Fanni
és Csizmadia Gyula, február 7. Király Kinga és Vigh Krisztián, február 8. Rafael Mercédesz és Molnár
Gergő, Danyi Piroska és Farkas József, február 14. Áipli Etelka és Csizmás Csaba, február 15. Farkas
Mónika és Szűcs Gábor, Zsemba Mária Magdolna és Szabó-Bagi Sándor, február 20. Varga Krisztina és
Csáki Attila, Godó Dóra és Kelemen Gábor, február 21. Csizmás Dorottya és Varga Máté

M K N: Rékasi Károly fantasztikus
előadását csodálhatta meg a közönség
Gyönyörű irodalmi esttel ünnepelték az abonyi
művelődési házban a Magyar Kultúra Napját
január 25-én. Először Simon Szabina intézményvezető köszöntötte a megjelenteket.
Kiemelte, hogy a művelődő közösségek
együttlétei, egy-egy kulturális esemény – legyen az színházi előadás, koncert, kiállítás,
ünnepség, hagyományőrző programsorozat,
vagy éppen egy helyi művészeti csoport bemutatója – hozzájárulnak a településen élők
jólétéhez, közösséget hoznak létre, a település
kulturális életét teszik gazdagabbá. Megteremtődik annak lehetősége, hogy a település lakói
megélhessék nemzeti identitásukat, hagyományaikat, tagjai legyenek egy művészeti vagy
alkotó közösségnek, lokális társadalmi
szervezetnek, vagy éppen egy nagy
szabadtéri rendezvényen színes művészeti élményekkel gazdagodjanak.
Az est vendégelőadójának, Rékasi
Károlynak az előadása Wass Albert
hányattatott sorsú életén keresztül mutatta be az emigrációra kényszerült magyarságot,
illetve reflektált a
magyar értékek fontosságára. A „Szerelmem, Erdély” Koltay Gábor 2007-es
„Adjátok vissza a
hegyeimet” filmjén alapul, amely-

ben Rékasi Károly játszotta a főszerepet. Az est
erősen reflektált a trianoni tragédiára, amely
idén 100 éves évfordulójával igencsak aktuális.
A gondolatok értő és érző szívekre találtak
az estén. Rékasi Károlyt óriási vastapssal jutalmazta a közönség. A színész meghatottan
nyilatkozott erről.
– Elképesztő érzés volt megérkezni Abonyba, meglátni a művelődési ház ablakában azt
a plakátot, amely meghívta erre az eseményre
az embereket. Már abban láttam a törődést
és az odafigyelést. Csodálatos érzés volt látni
azt a figyelmet, amit ez a telt házas közönség
adott nekem – mert itt én kaptam tőlük. Óriási érzés volt a pisszenéstelen figyelem.
Hatalmas a különbség a „kuka csend”
és a „figyelő csend” között. Abonyban
kizárólag csak ezt az utóbbit lehetett
érezni. Egy előadó számára, aki a
színpadon áll, ez egy hallatlanul nagy
erő, amely sugárzik fölfelé, és egy másik szférába emeli föl az előadást is.
Nem csak azt köszönöm,
hogy ennyien megtiszteltek a jelenlétükkel,
hanem azt is, hogy
ennyien segítettek a
figyelmükkel. A közönséggel együtt
született meg ez az
előadás.
Jandácsik Pál
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Szakmai megújulás a Somogyi Imre
Általános Iskolában – ÉLMÉNYSULI!

Az Élménysuliban cél a tanulók aktív
tanórai részvételének támogatása, mely
a pozitív élményeken keresztül valósul
meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív
feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.
A Komplex Alapprogram legfőbb
célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó
intézkedések iskolai szintű támogatása.
Február 6-án a Somogyi Imre Általános Iskola adott otthont egy úgynevezett szakmai workshopnak, melyet
Kazinczyné Juhász Ildikó igazgatónő
kezdeményezésére szervezett meg a
Ceglédi Tankerületi Központ Abonyban.
A rendezvényen részt vett Pető Zsolt
polgármester is, aki köszöntőjében elmondta, hogy szeretné, ha egyre többen
mondanák el a véleményüket, ötleteiket a várossal kapcsolatban, és ennek
köszönhetően fejlődhetne a település,
és akár a mikrotérség vezető szerepét
is betölthetné.

A szakmai napon részt vett Tóth Géza
fejlesztési tanácsadó is. Schleisz-Bognár Péter, a Ceglédi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese elmondta, hogy az úgynevezett Komplex
Alapprogram projektbe első körben
azon intézmények kerültek bevonásra,
ahol a legtöbb olyan tanuló van, akiket
veszélyeztet vagy fenyeget a korai iskolaelhagyás. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a
gyerekeknek az iskolában való tartására
valamiféle más módszertani pedagógiával kell reagálni.
A projektben részt vevő pedagógusoknak ingyenes 30 órás képzésen lesz
lehetőségük részt venni a későbbiek
során. A workshop alkalmával fél-fél
órás foglalkozásokon vettek részt a jelen lévő pedagógusok. A tervek szerint
tehát a Somogyi iskolában és Abony
más oktatási intézményeiben is lesz
„Élménysuli”, erre készülnek a remek
pedagógusok.
Lőrinczy Veronika

Újabb szép épületünk újult meg

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester a januári képviselő-testületi ülésen napirend
előtti felszólalásában örömét fejezte ki
egy újabb szép önkormányzati tulajdonú épület felújításával kapcsolatban.
„Először is szeretnék köszönetet mondani a Nagykőrösi úton lévő, városképi
szempontból jelentős épületünk héjazatfelújításával kapcsolatban, a vállalkozás-

nak és dolgozóinak. Nagyon szép munkát
végeztek, szemre tetszetős. Reméljük,
hogy majd tudunk ennek az épületnek
funkciót találni. Vannak elképzelések, ez
még a jövő zenéje. És akkor nemcsak a
héjazat, hanem a homlokzat is meg tud
újulni, és akkor a Löffler palotát követően ez az épület is itt a városközpontban
visszanyeri régi szép arculatát.”

Létrejöhet az abonyi Helyi Értéktár Bizottság
Február 12-én Pető Zsolt megbeszélést
folytatott Abonyban a Pest Megyei Értéktár referensével, Kisfaludi Arankával. A városvezető elmondta, hogy elindult egy együttműködés Abony Város
Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata közt. Ez idáig Abonyban nem
volt helyi Értéktár Bizottság.
A Helyi Értéktár Bizottság abban dolgozik, hogy a város természeti, épített
értékeit, a városban hagyományosan
készített termékeket, vagy az abonyi
szellemi termékeket, hagyományokat
leltárba veszi, és ezeket egyfajta városi
értékként kezeli. Ezek a helyi értékek a
városban élők településhez való kötödését, identitását erősítik.

„A mai megbeszélés után abban állapodtunk meg, hogy a soron következő
testületi ülésre előterjesztés készül a
Helyi Értéktár Bizottság magalakulásáról. Pest megye üdvözölte ezt a hozzáállást, és várják azokat az abonyi értékeket, melyeket érdemesnek tartunk
arra, hogy a Pest Megyei Értéktárban is
kerüljenek nyilvántartásra. A felterjesztést követően a megye dönt arról, hogy
bekerül-e az adott abonyi érték. Mindezek ismeretében én azt gondolom,
hogy ez egy előremutató megbeszélés
volt” – mondta el lapunknak Pető Zsolt
polgármester
Lőrinczy Veronika
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VÁLTOZIK a Főtér forgalmi rendje!
A Városfejlesztési Bizottság saját hatáskörében januári ülésén döntött a Főtér forgalmi rendjének megváltoztatásáról.
Ezzel szeretnének véget vetni a katolikus templom előtt és
környékén tapasztalható kaotikus és balesetveszélyes állapotoknak. A Kovács László bizottsági elnök által előterjesztett
dokumentum szerint Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága a Főtér forgalmi
rendjének megváltoztatását rendelte el.
Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Főtér forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló 88/2019.
(VI. 18.) számú határozatával megváltoztatta a Főtér forgalmi rendjét,
mely intézkedéssel a városi forgalom
a katolikus templom előtti útszakaszt
is használhatja. Az intézkedés bevezetésével jelentősen megnövekedett for-

galom, mely balesetveszélyes helyzetet teremt a Polgármesteri Hivatal
épülete előtti szakaszon. Továbbá a
nagy számú, esetenként szabálytalanul parkoló gépjárművek forgalmi
akadályt képeznek mindazon túl,
hogy rongálják a Főtér burkolatait, és rendkívül esztétikátlan városképi szempontból a település

szívében parkoló „autótömeg”. A fent
leírt okok miatt javasolt volt a Főtér
forgalmi rendjének felülvizsgálata
és újraszabályozása az alábbiak szerint: – a Nagykőrösi út folytatását
képező útszakaszra a Kálvin János
utcától „mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtábla kihelyezésével a forgalom kitiltása, valamint
„kivéve engedéllyel” kiegészítő tábla kihelyezése – ezen intézkedéssel
párhuzamosan szükséges bevonni a
88/2019. (VI. 18.) számú határozattal kihelyezett közúti jelzőtáblák egy
részét is.
A forgalmi rend fentiek szerint
történő megváltoztatásával a
Szent István Római Katolikus templomot és a Polgármesteri Hivatalt
övező útszakasz forgalma tehermentesül, vala-

mint a parkolási rend is kevésbé
balesetveszélyessé és kevésbé zsúfolttá válik. A mozgáskorlátozottak, akik rendelkeznek parkolási
igazolvánnyal a behajtást tiltó jelzőtábla hatálya alatt is behajthatnak
ezen övezetbe a KRESZ 51/A §-ban
meghatározottak alapján. A lakosság, illetve a Polgármesteri Hivatal
ügyfélkörének azon része, akiknek
elengedhetetlenül szükséges a fent
megnevezett útszakaszra történő behajtás, külön behajtási engedéllyel
használhatják azt. A behajtási engedélyek annak érvényessége alapján
2-féle típusban igényelhetőek: 1. eseti
behajtási engedély: csak indokolt esetben adható, kizárólag egy alkalomra szól,
2. állandó behajtási engedély: csak indokolt
esetben adható, viszszavonásig érvényes. A behajtási
engedélyekről
a polgármester
dönt és azok kiadását az Abonyi
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya végzi el.
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Magyar Bál: Fergeteges hangulatban!

Február 8-án immár harmadik
alkalommal rendezték meg a
Magyar Bált, melyen a városi ebédlő zsúfolásig megtelt
a magyaros szórakozást kedvelő résztvevőkkel. Az est
főszervezője Szeremi Anikó
volt, a fővédnök pedig Abony
Város polgármestere, Pető

Zsolt. A programot karitatív
céllal szervezték meg, a bevételt rászorulóknak ajánlják
fel. Pompás tombolanyeremények kerültek kisorsolásra,
idén az ABOKOM is nagyon
odatette magát, hiszen a nyertesek két éjszakás pihenési
lehetőséget kapnak a Sal-

góbányai Tábor faházaiban,
melyet velük töltenek meg
szeptember elején. A jó hangulatról a ROBESZ Zenekar
gondoskodott, a menü kiadós
és ﬁnom volt! Sok jó ember
gyűlt tehát össze ezen rendezvényen, minden elismerésünk
a szervezőknek!

Fantasztikus Valentin-napi koncertet adott
Abonyban Vastag Tamás és a Stúdió 11

A Kultúra Háza dísztermében
remek hangulatú, varázslatos
koncertet adott Vastag Tamás és
a Stúdió 11 zenekar. A közönség együtt élt a produkcióval, a
végén felállva énekeltek a lelkes nézők. Fantasztikus volt az
összefogás érzése részesének
lenni ezen az estén. A kimagas-

lóan színvonalas előadás hatalmas közönségsikert aratott, és
a többszöri vastaps sem maradt
el. Simon Szabina intézményvezető elmondta, hogy immár hagyományos Abonyban a Valentin-napi koncert. Bízzunk abban,
hogy ez a remek hagyomány
folytatódik!
LV

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint
2020. február 1-jétől változott az abonyi
postahivatal nyitva tartása, hétköznaponként mindennap reggel 8 órakor nyitnak,
szerda kivételével este 18 óráig, és szerdai napokon 19 óráig
tartanak nyitva. Szombatonként és vasárnaponként továbbra
sem lesz nyitva az abonyi posta.

2020. február
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Köszönöm a Kinizsi Gimnázium diákjainak és tanárainak közösségi munkáját!
„Január 29-én dolgozószobámban
fogadtam a Kinizsi
Pál gimnázium tanulóit, akik meghívásomra
Kavecsánszkiné Pál
Erika igazgatónővel
és Tamasi Gyopárka tanárnővel érkeztek
hozzám. Megköszöntem
azt a közösségi munkát,
melyet az Egyedül Nem
Megy Alapítvány tagjaival végeznek. Nagyon
büszke vagyok a gyerekekre! Szeretném őket és
az iskola többi tanulóját is
bevonni az abonyi közösségi életbe, és ennek egyik állomásaként a
Városi Gyermeknap lebonyolításában kértem fel őket segítségre.
Ezenkívül a közösségi munkának
számos más lehetősége is van
Abonyban, melyekben szintén
számítok a Kinizsi Gimnázium
segítségére. A kötetlen beszélgetés alkalmával Tamasi Gyopárka

közösségi szerepvállalásról vagy csak ötletekről.
Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám!”
Pető Zsolt
polgármester
Jelenleg 12 diák vesz
részt a programban:
12. a: Kormos Kata, Bárány Dávid, Enyedi Dorina,
Németh Eszter, 11. a: Bebők
Szintia, Török Anna Borbála,
9. a: Csiszár Anita, Bebők
Petra, Pozsonyi Krisztina,
Kovács Boglárka, Tóth Márta,
Vincze Kinga.

tanárnő elmondta, hogy ők számos alkalommal segítenek a Városnak, a Városunk Fejlődéséért
Egyesületnek, közösségi szolgálatot teljesítenek, mely a tanrendbe is illeszkedik. A tanárnő és a
gyerekek egyaránt örültek annak,

MÚZEUMUNK REJTETT KINCSEI:
Rithnovszky János kutyájának szobra
Sorozatunkban az Abonyi Lajos
Múzeumi Kiállítóhely kincseit mutatjuk meg Önöknek sok
szeretettel, Jandácsik Pál segítségével. Képeinken az abonyi
származású Rithnovszky János
kedves kutyusának, Tritonnak a szobra látható. Az
idős vak férﬁ a helyi falumúzeumnak adományozta
a szobrot sok más egyéb
kinccsel együtt. Jandácsik
Pál elmondta, hogy a közelmúltban Rithnovszky János
Abonyban járt és a múzeumba is ellátogatott, ahol
nagy szeretettel simogatta
Triton szobrát, melyet azért
készíttetett, hogy örökre
„vele maradhasson” a bernáthegyi. Vitéz Lovag Rithnovszky János nem más,
mint az első magyar vakvezetőkutya-iskola alapítója,
aki hosszú küzdelmet vívott
az élettel, saját magával és

sokszor a világgal. Küzdelme
és évtizedes kutyakiképzői tevékenysége során született művei
híressé váltak. Ezúttal, innen is
sok szeretettel üdvözöljük őt, és
kívánunk jó egészséget!

hogy erre ezek után még több lehetőség kínálkozik. A beszélgetés
végén kölyökpezsgővel és ﬁnom
süteménnyel „pecsételtük meg”
az együttműködés lehetőségeit.
Abonynak fontosak a ﬁatalok,
számítunk mindenkire, legyen szó

Ők azok, akik zeneterápiás
foglalkozásokkal és egyéb módon is együttműködnek az alapítvány tagjaival, akikkel igen
szoros kötödés alakult ki az
immár csaknem két évben. Szeretet adnak, és mérhetetlen szeretet kapnak. Ők már tudják,
hogy a mi mindennapi bajaink
eltörpülhetnek azok problémái
mellett, akik fogyatékkal élnek.

Csodálatos, levendulával töltött
dísztárgyak az abonyi piacon!
Az Abony Levendulavilág ismét
megkezdte csodaszép és illatos,
levendulával töltött termékeinek
értékesítését az abonyi piacon.
Valentin-napra, húsvétra és csak
úgy, ajándékba, vagy saját magunk
örömére, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt ajánljuk, sok szeretettel!
Legyünk rá büszkék, hogy ilyen
termékeket gyártanak Abonyban!
Vásároljon Ön is, vagy rendeljen,
írjon oldaluknak üzenetet! Megrendeléseiket sok szeretettel várják!
https://www.facebook.com/
abony.levendulavilag.1

Gyógyszertári ügyelet

Az egyes patikák ügyeleti rendje minden időintervallumban:
hétköznap 18.00–22.00-ig, szombaton 12.00–22.00-ig,
vasárnap 8.00–22.00-ig
2020. március 2–8.: ROZSNYAI PATIKA
2020. március 9–15. : CSONTOS PATIKA
2020. március 16–22. : BENU PATIKA
2020. március 23–29. : ROZSNYAI PATIKA
2020. március 30. – április 5. : CSONTOS PATIKA
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Tegyük rendbe környezetünket!
Az alpolgármester asszony
szívügyének tekinti a jó utakon Ezt kéri Önöktől Korbély Csabáné
való gyorshajtás problémáját bizottsági elnök is!
A január végi képviselő-testületi ülésen napirend előtt
felszólalt Abony Város
alpolgármestere, KókaiDudinszky Mónika is, aki
lakossági kérést tolmácsolt a városvezetés felé.
„Volt
szerencsém
részt venni még
a mandátumon elején
ezeken az
útátvételeken, amiket
megörököltünk még
az
előző
testülettől. Akkor is, és előtte
az utcafórumokon is rengetegszer elhangzott a lakosságtól,
nagyon sok esetben, hogy hiába
silányabb minőségű az út, de
mégsem olyan rossz állapotú,
mint előtte volt. Az emberek
rendkívül gyorsan mennek a
megjavított úton. Nagyon kérnek bennünket, hogy valamiféle
megoldást találjunk a forgalomlassításra. Ez tűrhetetlen, mindenki félti a gyerekét. A biciklisek is nagyon nagy veszélyben
vannak. Úgy gondolom, hogy
egy közlekedési táblával nem

sokat érünk el olyan
embereknél,
akiknek ez nem számít.
Sajnos nyilván nem
fog lassabban menni, mert kiteszünk
egy negyvenes táblát. Meg is keresett a
kerületemből az
egyik utcaképviselő. Azért
hívom utcaképviselőnek, mert ő
vállalta fel
ezt a témát
a
Szondy
György utcából, a Kistemető melletti utcából. Össze is
gyűjtötték a lakóktól az aláírást, amelyben nyomatékosan
kérik a hivatalt, hogy valamit
tegyünk ennek érdekében. Azt
gondolom, ha egy utcában megcsináljuk, akkor nagyon sokan
fognak jelentkezni, tehát valami olyan megoldást kellene
találni, akár lakossági önerővel
ötvözve, hogy valami reményt
nyújtson azoknak, akiknek ez
égető probléma” – mondta az
alpolgármester asszony napirend előtti felszólalásában.

KÉT FORGALOMLASSÍTÓ KÜSZÖB
KERÜLHET A MIKES UTCÁBA!
Januári ülésén döntött a Kovács
László által vezetett Városfejlesztési Bizottság arról, hogy
a Mikes Kelemen utcába két
forgalomlassító küszöb kerül a
gyorshajtók megfékezése, valamint a balesetveszélyes helyzetek elkerülése
érdekében.
Ahogyan lapunk azt megírta, lakossági
kezdeményez é s

indult annak érdekében, hogy a
Mikes Kelemen utcában helyezzenek el forgalomlassító technikai eszközöket. Az előterjesztés
szerint a Mikes Kelemen utca
mentén található a Mikes-tó,
mely jelentős lakossági látogatottságnak örvend. Ez kiemelt
rekreációs városi helyszín, ezért
az útszakaszon az átlagosnál
nagyobb gyalogos-, kerékpáros- és gépjárműforgalom
tapasztalható. A Mikes-tó
környezetében 2 db forgalomlassító küszöb kiépítése
történik majd meg a
közeljövőben.
LV

A január végi képviselő-testületi ülésen Korbély Csabáné, a Humánpolitikai
Bizottság elnöke fontos
felhívást fogalmazott meg
a lakosság felé, kérte az
ingatlanok tulajdonosait,
hogy tegyék rendbe portáikat, valamint azok utcafronti részét.

„Majdnem
minden kerületet érint
az,
hogy
rengeteg
elhagyatott,
illetve lakatlan ház van Abony
Város területén. Én azt szeretném
kérni, hogy a hivatal járjon el abban, hogy a felszólítások kimenjenek ezeknek a házaknak a tulajdonosaihoz. Hogyha ezek után
sem rakják rendbe, akkor bírságot
rójunk ki rájuk! Egyrészt nagyon
rombolják a városképet, másrészt
pedig gócot jelentenek mindenféle állatoknak. Ez az egyik, a
másik pedig szerintem az, hogy
még időben kellene egy felhívást
tenni, hogy a járdák melletti nö-

vényzetet tegyék rendbe
a háztulajdonosok.
Nagyon sok helyen bokrok és fák
vannak, és ezeknek
a terjedelme olyan,
hogy nem járható tőlük a járda. Sokszor
problémát
okoznak,
el sem lehet tőlük
menni az adott
szakaszon!
Nem a fa
meg nem a
bokor ellen
beszélünk,
hanem arról, hogy most még időben, a
rügyezés előtt, a fáknak és bokroknak az igazi életfunkciójuk
beindulása előtt meg lehetne ezt
tenni.”
Pető Zsolt polgármester kérte
a hivatal munkatársait és az aljegyző asszonyt, hogy az ezzel
kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegyék meg. A lakosság
erről a későbbiekben tájékoztatást
kap majd.
LV

Folytatódik a kapcsolatépítés
A közelmúltban partneri
együttműködés kezdődött
Abony Város Önkormányzata és a Nemzeti Befektetési Ügynökség között.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt
működő befektetésösztönzéssel foglalkozó szervezet
(HIPA) az Abonyi Üzleti Park
menedzselésében, külföldi
befektetők részére történő
közvetítésében vesz részt a
jövőben. Pető Zsolt polgármester és Ésik Róbert vezérigazgató tárgyalása eredményeként a Kormányzati
Ügynökség segítséget nyújt
Abony városának a versenyképes szerződési feltételek
kialakításában és a Magyarországon befektetni kívánó
külföldi cégek kiközvetítésében. A felek egyetértettek abban, hogy az Abonyi

Üzleti Parkban a helyi kis- és
középvállalkozások támogatása mellett új befektetők
letelepedését is elő kell segíteni.
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Abony vendége volt Bálint gazda,
a 100 éves kertész
Február 7-én az abonyi művelődési ház Bálint Györgyöt, az ország
„Bálint gazdáját” látta vendégül,
aki tavaly töltötte be századik életévét. Simon Szabina intézményvezető rövid beszédében bemutatta
az előadó életútját, aki idős kora
ellenére rendkívüli szellemi frissességről tett tanúbizonyságot. Másfél
órás előadásában aktuális problémákra, a klímaváltozásra is felhívta
a ﬁgyelmet, illetve hasznos, praktikus tanácsokkal látta el a kertészkedőket. Például a magaságy előnyeire hívta fel a ﬁgyelmet, amely a
hagyományos termőföldnél jóval
hamarabb és több termést hoz.
Bálint György száz év alatt rendkívül sok mindent átélt. Úgy jellemezte életét, akár a hullámzó tengert, amelyben a hegyek és völgyek
váltogatták egymást. Magától érte-

tődő volt a kérdés, hogy vajon mi
a hosszú élet titka, amely hallatán
kedvesen elmosolyodott.
– Te vagy a százegyedik ember,
aki ezt megkérdezi. Nem igazán tudok erre válaszolni, de ha nagyon
meggondolom, akkor a jól eltöltött ﬁatalság a kulcsa mindennek.
A születésemtől fogva a gimnáziumi
érettségiig egy nagyon békés, anyagilag stabil földbirtokos családban
éltem. Okosak és műveltek voltak a
szüleim. Nagyon boldog ﬁatalságom volt.
Az előadás után Bálint gazda jó
szívvel dedikálta a könyveit, melyeket megvásárolhattak az érdeklődők a Kultúra Háza aulájában.
Kígyózó sor állt a megbecsült Bálint gazda előtt, aki aláírás közben
ugyancsak megválaszolta a felmerült kérdéseket.

Abony Város Önkormányzata és valamennyi
lakos nevében is további
jó egészséget kívánunk
neki!
Jandácsik Pál

Napsugár Életmód Klub
Február 7-én az Abonyi Lajos
Művelődési Házban tartotta öszszejövetelét a Napsugár Életmód
Klub, melyen Járdány Vanda települési képviselő és Pető Zsolt
polgármester is részt vett. Mindketten biztosították a civil szervezet tagjait arról, hogy tevékenységüket támogatni fogják. Szóba

Isten éltesse erőben,
egészségben sokáig Ilonka nénit!

Töltse le Ön is telefonjára
az ingyenes Abony APP-ot!
Töltse le és indítsa el
mindennap, hogy nyomon
kövesse Abony legfontosabb
történéseit!
Események, okostérkép,
kiadványok
és sok más hasznos funkció.

Pető Zsolt polgármester és Gáspár Anita, Abony
Város aljegyzője otthonában köszöntötte Szémann
Zoltánné Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmából!
Ezúton kívánunk neki sok boldogságot szeretetben,
egészségben!

került egy városi egészségnap ötlete is, melyben a Napsugár tagjai
szervező szerepet vállalhatnának.
A jelenlévőket megvendégelte a
szervezet, mely folyamatosan remek programokat kínál az érdeklődőknek. A tevékenységükről a
későbbiek során is beszámolunk
Önöknek!
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Egyensúlyban Abony
költségvetése: takarékos,
stabil alapokon nyugvó
Február 13-i ülésén Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete napirendi pontként
tárgyalta a település 2020-as
költségvetési rendelettervezetét,
melyet a jelen lévő képviselők
kritikai észrevételek nélkül fogadtak el. Minden település életében
nagyon fontos a költségvetés, hiszen megalapozza az elkövetkező
hónapok prioritásait. Abony Város Önkormányzatának költségvetése stabil alapokon nyugszik,
a költségvetési és a tervezett saját bevételek fedezetet nyújtanak
a céltartalékkal együtt az éves
kiadásokra. A költségvetésben a
tervezett bevételek mindösszesen
2 112 843 269 forintot tesznek
ki. A tervezett kiadások összege szintén 2 112 843 269 forint.
Így elmondható, hogy a városi
költségvetés egyensúlyban van,

és biztos alapot nyújt a 2020-as
év működéséhez. Beruházásokra
86 192 695 forintot, felújításokra
113 183 324 forintot terveztek be
a költségvetésbe, illetve az több
támogatási elemet is tartalmaz.
Pető Zsolt polgármester a napirendi pont tárgyalásakor kitért
arra, hogy köszönettel tartozik a
Pénzügyi Iroda munkatársainak,
valamint az aljegyző asszonynak
a költségvetési rendelet megalkotásárt, valamint az intézményeknek és civil szervezeteknek, és
mindenkinek, aki segített ebben
a témában, hiszen már november
óta folyamatosan dolgoztak azon,
hogy egy minden szempontból a
város érdekeit szolgáló, takarékos, ugyanakkor a fejlesztések
anyagi hátterét is biztosító költségvetés álljon rendelkezésre.
- abony.hu -

Begördült hozzánk a Paks II.
interaktív mozgó kiállítása

A Paks II. interaktív mozgó kiállítása 2020. február 13. – 14. között
8-12.30 és 13-17 óra között Abony
város központjában lévő aszfaltos
piac parkolóban volt megtekinthető egyénileg és csoportosan is.
A mozgó kiállításon az érdeklődők interaktív táblákon ismerkedhettek meg az atomenergiával, a
Pakson üzemelő négy, illetve a
tervezett két új blokk legfontosabb
jellemzőivel. Tájékozódhattak a

Paks II. beruházás jelentőségéről,
gazdasági és környezeti hatásairól,
szerepéről. Emellett kisﬁlmek segítségével megismerhették többek
között a 3+ generációs VVER1200-as blokktípust, és virtuális
sétát is tehetnek egy, a Paksra tervezetthez hasonló atomerőműben.
A látogatás végén az érdeklődők
felmérhették a témában szerzett
tudásukat, a tesztet helyesen kitöltők pedig ajándékot is kaphattak.

Döntött a Városfejlesztési Bizottság:
egyirányú lesz a Katona József utca

A szakbizottság január végi ülésén döntött a Katona József utca egyirányúsításáról.
Az Abonyi Polgármesteri Hivatalhoz képviselői javaslat érkezett a Katona József utca
egyirányúsításának tárgyában. Korbély Csabáné, a 3. sz. választókerület képviselője
kérelméhez csatolta a Katona József utca lakosságának hozzájáruló nyilatkozatát az
utca forgalmi rendjének megváltoztatásával kapcsolatosan. A kérelem az egyirányú
forgalmi rend bevezetésén túl tartalmazta, hogy szeretnék a 30 km/h-ás sebességkorlátozást is bevezetni a kérdéses útszakaszon. A sebességkorlátozást nem vezetik
be, de az utcát egyirányúsítják a lakossági kérésnek megfelelően.

Támogassa Ön is a személyi jövedelemadója
1%-ával az abonyi Egyedül Nem megy Alapítványt!

Szükségünk van Önre, hogy együtt megvalósíthassuk céljainkat! Támogassa Ön is,
alapítványunk munkáját, hogy a FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA egy élhető
világot teremtsünk, segítséget tudjunk nyújtani fejlesztésükben, megfelelő életpályájuk kialakításában.
Azzal, hogy a személyi jövedelemadója 1%-át alapítványunk javára ajánlja, segít céljaink megvalósításában. KÉRJÜK, TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!
Számlaszámunk: 11742142-20011741-00000000
Adója 1%-nak rendelkezésével Ön is segíthet! Minden támogatás számít!
ADÓSZÁMUNK: 18705030-1-13
EGYÜTT TEREMTÜNK EGY ÉLHETŐBB, KÖZÖS VILÁGOT.

Figyelem! A sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet
ürítési időpontja a március 9-én kezdődő hét!

Az NHSZ tájékoztatása szerint a sárga fedelű 120 literes edényekben gyűjthetők
a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok, mint a műanyag, papír,
italos karton és fém csomagolási hulladék, azonban kérjük, hogy üveg hulladékot NE helyezzenek el benne! A kertgondozásból származó zöldhulladékok
(pl. levágott fű, falevél, különböző növényi nyesedékek, illetve faforgács, gally) az
MSZ EN 840-1 típusú szabványos hulladékgyűjtő edényekben vagy az általuk
forgalmazott biológiailag lebomló műanyag zsákokban gyűjthetők.
Zöldhulladék-elszállítás április 13-17-ig lesz!

Figyelem! Itt van az Abonyi Falugazdász Iroda
elérhetősége!
Iroda: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Abonyi Falugazdász Iroda
Cím: 2740 Abony, Báthory u. 2.
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.30
kedd: 8.00–12.00, 12.30–16.30
Falugazdász: Tugyi Kálmán
Elérhetőség: +36-70/507-4684, tugyi.kalman@nak.hu

Mit tegyünk, ha nincsen közvilágítás Abony Város egyes részein?

Ha csak egyetlen lámpatest nem világít az utcán a közvilágításban, akkor ez a teendő.
Az egyedi lámpatesthibák javítását a Promex Vill Kft. végzi. Ezen hibák bejelentését a
06-30/965-0662 telefonszámon teheti meg a lakosság.
Az 5 lámpatest feletti meghibásodás javítását pedig az E.ON végzi el, és azt az általa
is közzétett hibabejelentő számon lehet jelezni: 06-80/210-310

Évzáró táncos rendezvény a DALMA DANCE-nél
Január 27 -én délután az Abonyi Lajos Művelődési Ház színháztermében
nagy sikerrel került megrendezésre a
Dalma Dance hagyományos táncgálája.
A rendezvényen részt vett és köszöntőt
mondott Pető Zsolt, Abony Város polgármestere is, aki bízik abban, hogy a
közeljövőben városi rendezvényeken is
láthatja majd a közönség a Dalma Dance
produkcióit.
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Fókuszban a felvételi: exkluzív beszélgetés
Minden iskola életében nagyon
fontos, hogy időben és célzottan elérje, megtalálja azokat a
diákokat, akik a közeli jövőben
hozzájuk járnak majd. Az abonyi
Kinizsi Pál Gimnázium lelkes tanári munkaközössége keményen
dolgozik azon, hogy minél többen
válasszák őket, és ezek után magas színvonalú képzést nyújtsanak diákjaiknak, akik megállják
helyüket a továbbtanulás során is.
A felvételi rendszer kulisszatitkairól mesélt nekünk Stummer-Mészáros Bernadett igazgatóhelyettes, aki lapunknak elmondta, hogy
96 diák jött el hozzájuk az írásbeli
felvételi vizsgára az abonyi Kinizsi Pál Gimnáziumba január 18án.
„Még aznap ki is javítottuk a
felvételiket, összeültünk. Négy
magyar és két matematika szakos
kollégával dolgoztunk együtt.
Megkérdeztem a matekosokat,
hogy látják az elmúlt évekhez képest a felvételiket, és azt mondják, hogy nem volt nehezebb,
mint máskor, sőt talán egy kicsit
könnyebb is volt. A 8-as és a 10es feladat az nehezebb volt, mert
kreativitást is igényelt, kevesebben tudták jól megoldani. Nálunk magyarosoknál évről évre
az a tapasztalat, hogy nagyon
összetett, komplex egy-egy feladat. A javítókulcsánál nagyon
kell ﬁgyelni arra, hogy ha egy
diák beírja a jó választ, és eltalálja, és helyes, és beír mellé egy
rossz választ, akkor a megoldókulcs szerint minden rossz válaszért pontlevonás jár, tehát nulla
pontot kap. Magyarból jó kis
feladatok szoktak lenni, logikai,
nyelvhelyességi. Most volt sok
helyesírási feladat, szövegértés
is. Nagyon oda kell ﬁgyelniük a
tanulóknak, mert egyáltalán nem
mindegy, hogy „és” vagy „vagy”.

Apróság, csak egy kötőszó, de ez
már hibapontot jelentett. A fogalmazás jó téma volt, ﬁlm- vagy
mozinézés otthon. Minden évben
meghatározzák, hogy hány mondatos legyen, és most már nagyon
szigorúan veszik ezt. Idén állásfoglalást is kértek. A 10 mondat
a jó fogalmazás, de ha 8 mondat,
akkor jelentős pontlevonás jár
érte. Ha a négy mondatot nem
éri el, akkor nem is jár érte pont.
Szomorú, amikor számolgatjuk a
mondatokat, és mondjuk 8 mondat csak.
Szólásoknál, közmondásoknál
testrészeket kellett idén behelyettesíteni, volt, amit csak kevesen
tudtak, így például azt, hogy a
„könyökömön jön ki”. Az a tapasztalat, hogy a diákoknak nagy
megpróbáltatás egy felvételi, mert
sokan rosszul osztják be az idejüket. 14 évesen kell a maximumot
produkálniuk, még egy jó tanuló
is leblokkolhat, ha olyan feladattal találja szembe magát, ami
új. Vannak órák a termekben, a
gyerekek követhetik az időt, kollégáim szóltak kérésemre, hogy
negyedóra van még hátra a fogalmazásból. Fontos az általános

iskolából hozott pont is. Felvételi
elbeszélgetés is lesz, ez nem vizsga, nem jár érte pont, de annak,
aki hozzánk jelentkezik, feltétele,
hogy részt vegyen egy ilyenen.
Márciusban lesz nálunk ennek az
ideje. Ha nem jön el, elveszíti a
lehetőségét annak, hogy hozzánk
jöjjön. Itt megismerkedünk a diákjainkkal, a leendő osztályfőnökökkel közösen. Szoktak izgulni
a gyerekek, de én azt gondolom,
hogy nem kell!
Remekül működik a gimi és
az általános iskolák közti kapcsolat! Minden évben csinálunk
egy facebook csoportot, ahova
meghívjuk az adott évben végző
nyolcadikosok szüleit. Nagyon
jó a kapcsolat a nyolcadikos
osztályfőnökökkel is, a facebook
csoportban több mint százan
vagyunk a vége felé már: szülők,
gyerekek, osztályfőnökök és
persze mi. Minden információ
felkerül ide a nyílt nappal, az
értékelőlappal, az iskolánkkal
kapcsolatban. Jó érzés, hogy mernek kérdezni a szülők, gyerekek.
A mai világban nagyon fontos ez
a gyors, naprakész kapcsolattartás.

Idén is indul sima gimnáziumi osztályunk, és ötéves nyelvi
előkészítős osztályunk. A négyévesnek Óré Vivien lesz az osztályfőnöke, az ötévesnek pedig
dr. Abonyiné Szakálos Viktória.
A négyéves gimnáziumi osztályban ugyanúgy lehet két idegen
nyelvet tanulni, valamint katonai
alapismereteket is, és a szabadon
választható társadalomismeretet
is. A nyelvi előkészítő osztályban
heti 14 angol óra van, ez eljuttatja a gyerekeket kilencedik, tizedik osztályban a nyelvvizsgáig.
Ennek ellenére persze nem elég
eljönni és a nyelvi előkészítőbe
beülni, hanem kell egy akkora
magyar háttértudás is, hogy a diák
tudjon beszélni egy nyelvvizsgán
az adott témáról. Természetesen
próbanyelvvizsga is szokott lenni,
hogy a gyerekek kipróbálhassák
magukat.
Vannak más településekről is
diákjaink, így Ceglédről, Újszilvásról, Tápiószőlősről, Szolnokról, Újszászról, Albertirsáról,
Törtelről, Tápiószeléről is. Most
is vannak a felvételizők közt
más településekről is gyerekek.
Ezért mi sokat is teszünk, mert
eljárunk más települések felvételi
előtti szülői értekezleteire. Olyan
jó érzés, hogy évek óta már meg
is hívnak bennünket. Keményen
dolgozunk a sikerért, hiszen már
szeptemberben, a beiskolázási
időszak kezdetekor járunk a környező településekre osztályfőnöki
órákra. Jönnek velünk a leendő
osztályfőnökök és a diákjaink is.
Bízunk benne, hogy akik hozzánk
felvételiztek, azoknak sikerük
lesz, és diákjaink között üdvözülhetjük őket! Köszönjük, hogy
ismét ilyen sokan választották iskolánkat, köszönjük a bizalmat!”
Lejegyezte:
Lőrinczy Veronika

Számos fontos döntés született a februári képviselő-testületi ülésen!
Talán az a legfontosabb, hogy a városvezetés elfogadta az ez évi költségvetést, mely a kiindulópontja az érdemi munkának. A Pénzügyi Iroda
munkatársai és az aljegyző asszony már november óta dolgozott azon, hogy stabil pénzügyi
alapokon szülessen meg a 2020-as büdzsé. Ezt
a munkát a napirendi pont tárgyalásakor megköszönte a város polgármestere, Pető Zsolt a közreműködőknek.
– Kiírták a kulturális és sportcélú önkormányzati pályázatokat, melyek hamarosan elérhetők
lesznek Abony város hivatalos weboldalán.
– Bővítik új eszközökkel a játszóteret, összesen
2 millió forintért vásárolnak játékokat.

– Döntöttek az I. Abonyi Pecsenye Parádéról,
melyet március 7-én a Városháza előtti téren és
környékén rendeznek meg.

– Elfogadták az Abonyi Városfejlesztő Kft. üzleti
tervét.
– Döntöttek arról, hogy milyen kondíciók mellett
költözhet a Sólyom Divat a piacra.
– Eldőlt, hogy részt veszünk a csoportos közbeszerzési eljáráson földgáz és villamos energia
terén.
Ezenkívül számos fontos, egyéb más döntés is
született, illetve építő jellegű napirend előtti felszólalások is elhangzottak.
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Fontos döntések születtek a januári A volt Téglagyár területén
képviselő-testületi ülésen
„alszanak” ideiglenesen
a Jászkun Volán buszai

Abony Város Önkormányzatának
képviselő-testülete január 30-án
délután 14 órától tartotta ülését,
melyet a város történelmében első
alkalommal online módon, robotkamerás közvetítéssel is megtekinthettek az érdeklődők. Az adás rögzítésre került a Globamax rendszerével,
és a későbbiekben bármikor megtekinthető lesz az Önkormányzati
TV portálon, feltöltést követően.
A január végi ülésen a városvezetők
egyhangúan döntöttek arról, hogy
az Abonyi Naplót havonta 6000
példányban adják ki. Jóváhagyták
a városi rendezvénytervet, melyet
a szervezőkkel előzetesen egyeztettek. Az ABOKOM Nonproﬁt Kft.

részére használatba adnak egy traktort és egy grédert. Megszavazták,
hogy az ABOKOM tárgyalhasson a
Sólyom Divat tulajdonosával arról,
hogy beépíti a piaccsarnok nyitott
részét, és ott üzletet alakít ki, majd
ezt bérbe veszi. Kiderült az ülésen,
hogy a DAKÖV jelentős bérleti díjjal tartozik a városnak, ennek összege több mint bruttó 44 millió forint,
ezért ennek kiﬁzettetése érdekében
is lépéseket tesznek. Elfogadták a
testületi tagok a polgármester szabadságolási ütemtervét is, mely a
jogszabályok szerint kötelező döntés. Határoztak arról is a képviselők,
hogy 10 ezer forint + áfa bérleti
díjért meghirdetik az Abonyi Lajos
Művelődési Ház és Könyvtárban
lévő kávézó üzemeltetési jogát. Azt
is megszavazták a testületi tagok,
hogy Abony Városa belép a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségébe. A Téglagyári tavat a
tulajdonos ugyan felajánlotta a városnak üzemeltetésre, hasznosításra,
de ezzel a lehetőséggel Abony nem
kíván élni. Ezen kívül is számos
fontos kérdésben születtek határozatok, részletek később!
A testületi ülés jó hangulatban
telt, építő jellegű hozzászólások
hangzottak el, a nyílt napirendi pontok döntő többségét egyhangú igennel fogadta el a grémium.

Sportcsarnok hírek

A Varga István Városi Sportcsarnok februárban több rendezvénynek is otthont ad. A Komáromi Gép országos birkózó
versenyen nagyon sok abonyi
gyerek szerepelt sikeresen. Ezt
követte a Nagy Gábor emléktorna. A hónap közepén első alkalommal került megrendezésre az
I. Abony Kupa, ahol csak helyi
amatőr labdarúgócsapatok vehetnek részt. Ezen kívül kiemelt
rendezvény volt a Sportbál. Ezúton is szeretnék gratulálni a
sportolóknak, és megköszönni az edzők, szülők, szervezők
munkáját!
Érdemes megjegyezni, hogy
e hónapban elindult az NB II-es férﬁ kézilabda-bajnokság tavaszi
szezonja is. Az első mérkőzésükön gyönyörű játékkal győzedelmeskedtek sportolóink. Várunk mindenkit szeretettel, szurkoljunk
együtt az abonyi csapatoknak.
www.facebook.com/sportcsarnokabony

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Makai Bélának és az
abonyi vállalkozás munkatársainak azért, hogy ideiglenesen a
Jászkun Volán rendelkezésére

bocsátják parkolás céljára a volt
Téglagyárban lévő területet!
A mai napon a volt Téglagyár
területén történt egyeztetés a
Polgármesteri Hivatal, valamint
a Jászkun Volán munkatársai
között. Megállapodás született
arról, hogy a Téglagyár területén
helyezik el az üzemen kívüli három csuklós buszt. A járművek
korábban a piac területén parkoltak, de ott most a COOP parkolót
épít, melyet az áruházlánc megváltott magának, egy tervezett
üzletbővítés miatt.

Nagy Gábor Emléktorna

Február 9-én
a Varga István
Városi Sportcsarnokban
került megrendezésre a Nagy
Gábor Emléktorna, melyen
ez alkalomból a
szivacskézilabdás gyerekek
mérték össze
tudásukat. Az Abonyi Kézilabda Club őrzi és ápolja Nagy Gábor testnevelő tanár emlékét. Ő volt az, aki a kézilabda sportágat felkarolva
bevezette azt a testnevelés órák tanrendjébe. Nagy Gáborné ezen a
napon ünnepelte születésnapját, mely alkalomból ezúttal is kívánunk
sok boldogságot, erőt, egészséget szerettei körében!
„Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, a tél,
de bármely szép is nélküled, semmit sem ér.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet szívemben örök a fájdalom és a szeretet. Soha
nem múló fájdalommal.”
„Emlékezem a névnapodra, könny
csorog az arcomra, letörlöm a könynyemet, de sohasem feledlek Téged. A boldog 22
évet sem, 7 éve már, hogy egyedül élem szomorú
életem! Nem tud ezen változtatni senki sem.”
Fájó szívvel emlékezünk Lipták László halálának
7. évfordulójára.
Szerető párod Erzsi és a Habony Család
„Örök az arcod, nem száll el, a szavad, minden
mosolyod a szívünkben marad.”
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: Papp Tibor ügyvezető • Web: www.mhk.hu
A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.
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SZÜLŐI ÖSSZEFOGÁSSAL AZ ISKOLAOTTHON UDVARÁNAK SZÉPÍTÉSÉÉRT

Bál szervezése folyamatban!
A történet még 2017-ben kezdődött,
amikor lelkes anyukák elhatározták,
hogy a Gyulai iskola Szolnoki úton
lévő iskolaotthonos egységének
udvarát felújítják, hogy abban az
ott tanuló nebulók örömüket leljék.
Erre nagy szükség is volt, hiszen
egy töredezett huszonéves betonplacc volt a gyerekek játszóudvara.
Annak érdekében, hogy álmaikat
valóra váltsák, a tettre kész anyukák
nem sokat teketóriáztak, szerveztek
egy nagyszabású jótékonysági bált,
melynek teljes bevételét az udvar
szépítésére fordították. Akkor 800
ezer forint gyűlt össze, de azóta is
nagy lelkesedéssel és persze összefogással munkálkodnak azon, hogy
a tanulók jól érezhessék magukat az
iskolában.
Hamarosan, március 28-án ismét
bált szerveznek, ennek apropóján
beszélgettem Falusi Róbertné Tündivel és Kopiás Henivel, akik a motorjai a kezdeményezésnek.
„Bízunk abban, hogy ebben az
évben is sikeres lesz a rendezvényünk, és lehetőségünk lesz még
tovább fejleszteni az iskola udvarát.
Idén március 28-án mindenkit sok
szeretettel várunk rendezvényünkre, melynek fővédnöke Pető Zsolt,
Abony Város polgármestere. 2017ben a bál bevételéből 200 m2-es
gumitéglás sportpályát építettünk.
A szülők társadalmi munkában
segítettek. Ebből maradt egy kis
összeg, de ez már nem volt elegendő újabb fejlesztésre, és akkor
megszerveztük második bálunkat.
Ennek a bevételéből betonozott
kerékpártárolót készítettünk, mert
sajnos ott tiszta sár volt minden és
mindenki… Ez egy 70 m2-es terület
volt.

Még mindig maradt egy kis pénzünk, de az sem volt elég, így hát
megszerveztük a harmadik bálunkat is. Ennek eredményeképpen
50 m2-t gumitégláztunk le ott, ahol
csak homok volt. Úgy gondoltuk,
hogy van még bőven tennivaló,
ezért terveink megvalósításához
szervezzük IV. Jótékonysági estünket. Fontos megemlítenünk, hogy
minden bővítést a lelkes apukákkal
és anyukákkal társadalmi munkában végeztünk. Ötleteink megvalósításában Kovácsné Prágai Ilona
mindenben a segítségünkre volt.
Vettünk eszközöket, így lombszívó-fújót is az iskolának. Az INNOVEN Kft. volt a fő támogatónk az
első két évben, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik!
Mi biztonsági szolgálat nélkül
soha nem szervezünk rendezvényt,
biztosítjuk a zártkörűséget is. Bízunk benne, hogy az idei évben
megint nagyon sokan leszünk, és
ismét 200 fő fölötti létszámú bált
sikerül szerveznünk. Tombola természetesen lesz! Várjuk, gyűjtjük,
köszönjük a felajánlásokat. Idén
a fődíj ismét egy wellnesshétvége
lesz, melyet idén a Lilaakác étterem
ajánlott fel. Dányi Balázs és zenekara szolgáltatja a zenét, a buli este
hattól hajnal négyig tart. Jegyek
és támogatói jegyek folyamatosan
kaphatók” – mondták el az anyukák
lapunknak.
Ha Önök is kedvet kaptak egy
remek bálhoz, és támogatnák az
iskolaotthonos intézményegység
udvarának fejlesztését, vegyenek
részt a bálon, vásároljanak támogatói jegyet!
LV

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk
és Olvasóink nevében is
mély fájdalommal osztozunk a család gyászában!

Habony István András 95 év, Rácz- Kummer Krisztina 37 év,
Csontos János 85 év, Bajtek Tibor 52 év, Jáger Józsefné 77 év, Torma
János 77 év, Csongvai Lőrinc, Juhász Sándorné 65 év, Tóth Mátyásné
92 év, Tánczos Tibor 50 év, Árpás János 81 év, Béres Gyula 75 év,
Rékasi Jánosné 65 év, Földi József, Takács Lászlóné 92 év, Csikány
József 78 év, Szabados Józsefné 75 év, Szabó István 67 év,
Tóth László 49 év, Halászné Barta Magdolna 77 év

Komáromi Gép kupa
Abony,Varga István Városi Sportcsarnok
Február 8-án benépesült az abonyi sportcsarnok birkózókkal, akik
az ország minden tájáról sereglettek hozzánk, hogy egy igazán magas
színvonalon megrendezett, remek sporteseményen bizonyítsák tudásuk
legjavát. Összesen 247 nevező lépett szőnyegre, köztük sok-sok abonyi
is. Pető Zsolt polgármester együtt szurkolt az abonyiaknak az Abonyi
Birkózó Club vezetőivel.
Az Abonyi Birkózó Club mindkét versenyben megnyerte a Komáromi
Gép kupát. Egyéniben hét versenyző jutott tovább a Diák I. szabadfogású Magyar Bajnokság országos döntőjébe. A verseny jó hangulatban 22
csapat, 259 induló részvételével zajlott le. Szabadfogásban küzdöttek
meg a serdülő leányok, ﬁúk és a Diák II. és a Gyermek korcsoport versenyzői. A diák I. (12-13 éves) korcsoportnak a Közép-Magyarországi
területi diákolimpia bajnoksága is lebonyolításra került. Sok-sok akciódús, küzdelmes mérkőzést láthatott a szép számú közönség.
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Előkészület alatt az I. Abonyi Pecsenye Parádé
Már meghirdetésre került a csapatok számára a jelentkezési lehetőség ezen városi rendezvénynyel kapcsolatban. Abony Város
Önkormányzat képviselő-testülete a részletekről február 13-i
ülésén döntött. Az előterjesztés
szerint a korábbi években Kőröstetétlen Önkormányzata nagy
érdeklődés mellett rendezte meg
Böllérfesztivál elnevezésű hagyományéltető rendezvényét.
A fesztivál térségi jelentőséggel
bírt, és népszerű volt az abonyi

„versenyzők” és közönség körében is. Ezért is merült fel annak
igénye, hogy a kőröstetétleni
rendezvény megszűnése miatt a
Böllérfesztivál mintájára Abony
sikeres rendezvényt szervezhet.
A hasonló tematikájú programok országosan nagy népszerűségnek örvendenek, ezért a helyi
rendezés nem csak a városban
élőknek, hanem a szomszéd
települések lakóinak is vonzó
fesztivál lehet. Csányi Sándor
ötletgazda segítségével összeál-

lításra került az I. Abonyi Pecsenye Parádé elnevezésű fesztivál.
A program helyszíne a főtér,
ahol a nevező csapatok félsertés
feldolgozásával sült pecsenye,
hurka- és kolbászkészítésben
versengenek.
A kísérő programok között
szárazkolbász- és pálinkaverseny is meghirdetésre kerül.
Szintén kísérő programként
kerül megszervezésre a hagyományos népi mesterségek
bemutatása (pl. kovács, kádár,

fafaragó), kézművesvásár, valamint színpadi zenés rendezvény.
A vidám vásári hangulatban
megismerkedhetünk a különböző falusi szokásokkal és gasztronómiai
hagyományokkal.
Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangulatának felélesztése céljából
szervezzük hagyományteremtő,
hagyományőrző céllal, illetve
azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy nem csak a bölléreknek, a
helyi lakosoknak, hanem a fesztiválra ellátogató, a környező
településeken élőknek is színes
programokat kínáljunk a tavasz
első napjaiban. Az I. Abonyi
Pecsenye Parádé 2020. március
7-én (szombat) 8.00 órától kerül
megrendezésre a korábbiakban
jóváhagyott városi rendezvényterv szerint. A program előkészítésében jelentős részt vállalt
Csányi Sándor, Járdány Vanda,
Izsó Balázs és Simon Szabina.

Abonyiak a Kevi
Böllérfesztiválon

Több abonyi csapat is részt vett a
nagyszabású rendezvényen, melynek
már nagy hagyománya van a környéken. Lapunknak Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy ők is ellátogattak a
remek programra, hogy szurkoljanak
az abonyiaknak, és persze hogy tapasztalatot gyűjtsenek az első Abonyi
Pecsenye Parádéra, melyet március
7-én a Főtéren rendeznek meg.
„Az I. Abonyi Pecsenye Parádéhoz
gyűjtöttünk tapasztalatokat Túrkevén,
ahol 14. Alkalommal rendezték meg a
Kevi Böllérfesztivált. A 4–5000 látogatót csalogató versenyen több mint
30 csapat versenyzett. A fesztiválon
abonyi böllérek is bemutatták tudományukat, a zsűriben pedig Csányi
Sándor öregbítette városunk hírét.
Hajrá, Abony!” – mondta el lapunknak
Pető Zsolt polgármester

