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Abony Város Önkormányzatának Lapja

Tisztelt Abonyiak!

Nem is olyan rég volt, hogy sikerre vittük a Szeretlek Abony
programot. Esküt tett a város új
szellemiségű képviselő-testülete,
szeretetteljes adventi programokon
teáztunk és beszélgettünk, építkezéseket terveztünk, a helyi gazdaság fejlesztésére készültünk, majd
egy nagyszerű Pecsenye Parádén
örültünk annak, hogy vidám egységben fesztiválozhat a város apraja és nagyja.
Egy pillanat alatt azonban nagyot
fordult a világ.
A tervek, a közös programok, a
koncertek, az élmények elhomályosodtak. Helyettük élesen hasítanak
napjainkba olyan fogalmak, mellyel
sem mi, sem szüleink és nagyszüleink sem szembesültek soha. Operatív törzs, veszélyhelyzet, félelem
egy olyan vírustól, melyre ma még
nincs ellenszer.
Az új helyzet azonnali cselek-

Gáspár Anita
Abony jegyzője

3. oldal
Szeretettel gratulálunk
Somodi Ferencnek

vést, fegyelmet és rendet követelt a
közösségektől és az egyénektől is. E
kötelezettségeknek eleget tett városunk. Az Abonyiak döntő többsége
megértette a közösség védelmét

szolgáló üzeneteket. Maradj Otthon! Óvjuk egymást, óvjuk magunkat, óvjuk közös jövőnket!
(Folytatás a 2. oldalon)

5. oldal
Pecsenye Parádé

8–9. oldal
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Kedves Barátaim!
Ne legyenek illúzióink! Az új koronavírus-fertőzés elleni védekezés
hosszú hónapokra meghatározó része lesz életünknek. A védekezés
mellett pedig a szociális nehézségekkel is meg kell küzdenünk. Gondoskodnunk kell majd az anyagi kilátástalansággal szembesülő, nehéz
helyzetbe jutott abonyi családokról,
időseinkről és az egyedül élőkről.
Eljött az idő, mikor mindenkinek
a maga lehetőségei szerint erősítenie kell a város egységét. Közösségi
gondolkodással, innovatív összefogással, önzetlen együttműködéssel,
önkéntességgel, és ami a legfontosabb: emberséggel kell fordulnunk
egymás felé!
Az elkövetkező napokban védelmet szolgáló eszközökre (maszkokra, védőruhákra, kesztyűkre, fertőtlenítőkre), informatikai eszközökre,
a gondoskodásra szorulók mindennapjait biztosító tartós élelmiszerekre, gyógyszerekre, segédeszközökre lesz szüksége a városnak,
melyek beszerzése meghaladhatja
önkormányzatunk pénzügyi lehetőségeit.
A közös anyagi biztonságunk
megteremtése érdekében a „Koro-

navírus elleni védekezés” elnevezéssel önkormányzati számla nyitásáról intézkedtem. Számlaszám:
11600006-00000000-17969101.
E számlára történő önzetlen pénzügyi adományok, támogatások biztosíthatják azt, hogy minél többen
juthassanak védőeszközhöz, élelemhez, gondoskodáshoz.
Szeretném, ha elsőként mutathatnék példát a közösségért
való gondoskodásban, ezért egyhavi polgármesteri illetményem
felajánlásával támogatom az új
koronavírus-fertőzés elleni védekezést Abonyban.
Ezúton kérek mindenkit, aki megteheti, hogy álljon a kezdeményezés mellé! Támogassák minél többen a védekezésben résztvevőket
és a védelemre szorulókat!
Közös akarattal, felelősségteljes
gondolkodással és cselekvésekkel
tehetünk azért, hogy a veszélyhelyzeten túllépve visszatérhessünk a
régi kerékvágásba, és újra előtérbe
kerülhessenek jövőt építő terveink.
Vigyük sikerre e nehéz időkben
is a Szeretlek Abony programot! Hiszem, hogy együtt sikerülhet!
Tisztelettel:

Pető Zsolt
polgármester

Területi védőnői szolgálat mobiltelefon-elérhetőségei:
Védőnői körzet
I. sz. védőnői körzet

Védőnő neve
Tamasi Boglárka

Védőnő elérhetősége
+ 36-30/702-3985

II. sz. védőnői körzet Kovácsné Zsámba Emese

+ 36-70/658-2948

III. sz. védőnői körzet Ábel Sándor Lászlóné

+ 36-70/658-2881

IV. sz. védőnői körzet Angyal-Varga Melinda

+ 36-70/658-2874

V. sz. védőnői körzet Eszlári Katalin

+ 36-70/658-2946

Lakossági tájékoztató!
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járványnyal összefüggésben fennálló
veszélyhelyzetre tekintettel a
lakosság és a hivatal dolgozói
egészségének megóvása érdekében 2020. március 16. napjától
az Abonyi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés tekintetében
az alábbi intézkedések kerülnek
bevezetésre.
A polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői fogadóórák felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket postai úton,
elektronikus levél formájában,
valamint telefonon tudják benyújtani az érintett tisztségviselő részére az alábbi elérhetőségeken.
Telefon: +36-53/360-135/107es mellék, e-mail: abony@
abony.hu, levelezési cím: 2740
Abony, Kossuth tér 1.
Személyesen kizárólag azon
ügyfél fogadása történik, akinek a
halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi
ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior).
A személyes ügyfélfogadás
ebben az esetben is kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont-egyeztetést
követően történik, ügyfélfogadási
időben.
Az időpont-egyeztetésre és
esetleges telefonos ügyintézésre
az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain
van lehetőség hivatali munkaidőn
belül:
Titkárság: +36-53/360-135/
101 és 107. mellék Hatósági és
Szociális Ügyek Osztály: +3653/360-135/112, 166 és 171.
mellék Településfejlesztési Osztály: +36-53/ 360-135/142 és
145. mellék Gazdasági Osztály:
+36-53/360-135/119 és 121. mellék Adócsoport: +36-53/360135/124 és 125. mellék.
Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az
elektronikus ügyintézés keretei

között (e-mail, Abony Applikáció),vagy postai úton eljuttatni az
önkormányzat, illetve a hivatal
részére, továbbá lehetőségük van
írásos kérelmüket, beadványukat
a hivatal bejáratán kívül, a falon
elhelyezett ládában elhelyezni.
Elérhetőségeink:
abony@
abony.hu e-mail cím, valamint az
2740 Abony, Kossuth tér 1. postacím.
Amennyiben a fentiek ellenére várakozni kell, kérem Önöket,
hogy azt a hivatal épülete előtt,
szabad levegőn tegyék meg.
Kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra is lehetőleg kísérő
nélkül érkezzenek, kizárólag az
ügyintézéssel érintett ügyfelek fogadását tudjuk megtenni.
A hivatalban megrendezésre
kerülő házasságkötéseken – a házasulandók és tanúik kivételével –
legfeljebb 20 fő vehet részt, mely
intézkedéssel is a járvány terjedésének kockázatát szeretnénk a
minimálisra csökkenteni.
Kérem a tisztelt Lakosságot,
hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a hivatalt!
A hivatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben is
törekszünk a közfeladataink maradéktalan ellátására, előfordulhat azonban az egyes eljárások
határidőn túli elhúzódása. Ezzel
kapcsolatban munkatársaink nevében is kérem szíves türelmüket
és megértésüket.
A járvány terjedésének megfékezésében kiemelt szerepe van az
egyének felelős magatartásának.
Erre ﬁgyelemmel kérem a fentiekkel kapcsolatban a szíves megértésüket és együttműködésüket.
Az intézkedések visszavonásig
érvényesek.
Kérem továbbá, hogy folyamatosan kísérjék ﬁgyelemmel Abony
Város internetes oldalát, valamint
a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt.
Abony 2020. március 14.
dr. Gáspár Anita jegyző

Lapzártánkkor, 2020. március 30-án Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet ellátási területén (ideértve
Abonyt is) koronavírus-fertőzéses pozitív tesztről továbbra sincs értesítés.
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ABONY VÁROS JEGYZŐJE:

D r. G á s p á r A n i t a

Pető Zsolt polgármester szerkesztőségünknek arról számolt be,
hogy 2020. március 16.
napjával dr. Gáspár
Anitát nevezte ki
Abony város jegyzőjévé. A nagy
tapasztalatokkal
rendelkező kiváló közigazgatási
szakembernek jogász
végzettsége van, a
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán szerezte képesítését. Anita hosszú évek óta az
Abonyi Polgármesteri Hivatal
munkatársa, kinevezéséig a Város aljegyzőjeként dolgozott.
Dr Gáspár Anitával az Új Néplap
munkatársa is készített interjút.

Idézet a cikkből:
Nehéz időszakban lett a
város jegyzője. Ilyenkor
mindenkinek a maga
szakterületén, de a
hétköznapokban is
helyt kell állnia.
Ez valóban így
van, csakugyan
nem
könnyű
ezekben
a
napokban.
A kinevezésemet
követő eufória mindössze
néhány
óráig tartott. Hamar
jöttek ugyanis a különféle
járványügyi intézkedések, miután
igyekeztünk a lehető leggyorsabban elvégezni a helyi feladatokat,
és segíteni a lakosságot.
Sok szeretettel gratulálunk dr. Gáspár Anitának és kívánunk neki további jó munkát, sok sikert!

Fontos egyeztetés a MÁV-val

Február 27-én új szakaszába lépett a
MÁV és Abony Város önkormányzatának együttműködése. Ahogyan
arról beszámoltunk Önöknek, Pető
Zsolt polgármester tárgyalásokat kezdeményezett a vasúttársasággal annak
érdekében, hogy az abonyi MÁV-állomás a mai kor követelményeinek
megfelelő színvonalú és esztétikai
állapotú legyen. A városvezető az elmúlt hónapokban személyes megbeszélést folytatott Virág István vezérigazgató-helyettessel, valamint Kiss
Gáborral, a MÁV pályavasúti területi
igazgatójával az abonyi vasútállomás
ügyében. Az eltelt időszakban több
pozitív változás is történt a területen,
az elhanyagolt részeket a MÁV rendbe tette, kitakarította, illetve a munkálatok egy része jelenleg is folyamatban van. A polgármester kérésének
megfelelően felújították a várótermet,
melyet hamarosan megnyitnak az
abonyiak előtt. Február 27-én Kiss
Gábor, a MÁV pályavasúti területi
igazgatója, vezető beosztású szakértő
kollégáival ismét Abonyba érkezett,
ahol egy bejárást végeztek a vasú-

tállomáson. A „terepszemlén” részt
vettek a Városfejlesztési Iroda munkatársai, valamint Gáspár Csaba, az
ABOKOM Nonproﬁt Zrt. ügyvezetője, aki több fontos témában is felajánlotta az önkormányzati tulajdonú
cég segítségét. Mind Pető szólt, mind
pedig Kiss Gábor hangsúlyozta, hogy
az abonyi vasútállomás nagyon fontos számára, hiszen ez egy település
„kapuja”. Ennek szellemében egyeztettek egy, a közeljövőben aláírásra
kerülő együttműködési megállapodásról, mely számos fontos elemet
tartalmaz.
LV

KÖZLEMÉNY
2020. 03. 30.

A koronavírus az idősekre a
legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket,
hogy maradjanak otthon, és
a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.

Kijárási korlátozás van érvényben 2020. március 28. és
április 11. között. Ahogyan az
egész országban úgy Abonyban
is a lakosság csak munkavégzés
vagy az alapvető szükségletek
ellátása céljából hagyhatja el
otthonát vagy lakóhelyét. A teljes jogszabály elérhető: www.
magyarkozlony.hu
A védekezés fontos része a lakosság hiteles tájékoztatása,
ezért a társszervezetektől kapott napi információkat továbbra is közlemény formájában
biztosítjuk.
– A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet ellátási
területén (ideértve Abonyt is)
koronavírus-fertőzéses pozitív tesztről továbbra sincs
értesítés.

– A mai napon Abony Város
közigazgatási területén hatósági házi karanténban tizenegy fő (nyolc lakcímen)
van. Mind a tizenegy fő az
otthonában tartózkodik, a
hatóságok a szabályok betartását rendszeresen ellenőrzik, a tartózkodás helye
az előírt felirattal jelzett. A
karanténban tartózkodók részére az önkormányzat szükség szerint bevásárlással
nyújt segítséget.

A hazánkban beazonosított új
koronavírus-fertőzöttek száma (a
közlemény kiadásakor): 447 fő.
Kérem, hogy továbbra is hiteles
hírforrásból tájékozódjanak és
folyamatosan kísérjék ﬁgyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu), valamint az
önkormányzat közleményeit.
Abony, 2020. március 30.
Pető Zsolt
polgármester

KÖZLEMÉNY - FŐÉPÍTÉSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA
Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy
FARKAS ZSOLT főépítész
ügyfélfogadása határozatlan ideig elmarad!
Az elektronikus ügyintézés továbbra is folyamatos.
A településképi eljárások tudnivalóinak és kitöltendő megkeresés
adatlapjainak nyilvános elérhetősége Abony Város honlapján
az alábbi linken megtalálhatóak: http://trt.abony.hu/page.php?6
Kérjük szíves megértésüket!

GYULAIS GYEREKEK A VÁROSHÁZÁN
Pető Zsolt polgármester meghívására
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola
7. z osztálya érkezett a Városházára.
A gyerekek szokás szerint elfoglalták
a polgármester, alpolgármesterek,
jegyző, aljegyző, valamint a települési
képviselők helyét is a Díszteremben.
A gyerekek kipróbálhatták a szavazógépet, kérhettek szót, és a város
fontos, őket érintő ügyiről is értekeztek. Pető Zsolt polgármester ez
alkalommal vendégként vett részt
az iskolások ülésén. A Díszteremben a polgármester megvendégelte
a gyerekeket kakaóval és pogácsával,
majd a dolgozószobában gyűlt össze
a kis csapat. Pető Zsolt polgármester a gyerekeket valós problémákról
faggatta, melyeket az illetékesek próbálnak legjobb tudásuk és lehetősé-

geik szerint orvosolni. A beszélgetés
végén szóba került az Abony APP
mobil alkalmazás is, melyről több
diák már hallott. A gyulais gyerekek

élményekkel feltöltődve, egy kötetlen
beszélgetést követően tértek vissza
iskolájukba.
LV
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25 ÉVES

az Abonyi Polgárőrség

Ezúton is kívánunk jó erőt,
egészséget az Abonyi Polgárőr
Egyesület minden kedves tagjának! Köszönjük két és fél évtizedes önkéntes munkájukat!
Február 21-én a Városháza Dísztermében tartotta ünnepélyes
állománygyűlését az Abonyi Polgárőr Egyesület. A rendezvényt
megtisztelte személyes jelenlétével
Abony Város polgármestere, Pető
Zsolt, aki köszöntőjében méltatta
a szervezet munkatársainak feladatvállalását. Juhász Pálné, az
egyesület elnöke ismertette az elmúlt évek legfontosabb történéseit, és díjakat adtak át az abonyi
polgárőröknek. Jelen volt Török
Csaba ezredes, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője is, aki hangsúlyozta a polgárőrség szerepét
a mai világban, és megköszönte
az itteniek példás helytállását. Az
abonyi rendőrörs képviseletében
Kapás Béla főhadnagy vett részt

Tisztelt Felhasználóink!
A koronavírus okozta járványhelyzet
miatt ügyfélszolgálatunkon
a személyes ügyintézés további
intézkedésig szünetel.
Ügyintézési lehetőségeink:
Abonyi ügyfélszolgálat telefon:
06/53/562-070
E-mail cím:
ugyfelszolgalat.abony@dakov.hu
Központi ügyfélszolgálat telefon:
06/21/222-8080
E-mail-cím:
kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu
Internet: www.dakov.hu
Szíves megértésüket kérjük
és köszönjük!
Daköv Kft.

a rendezvényen. A Pest Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, Bilisics
Péter szintén kitüntetéseket adott
át. A megyei elnök Juhász Pálné
elnöknek egy 250 ezer forintos
támogatást igazoló dokumentumot nyújtott át. A polgárőrök egyperces néma gyásszal adóztak az
abonyi polgárőrség egyik alapító
tagjának, Gócsa Józsefnek emléke
előtt, aki három éve távozott közülük. Halála előtt pár nappal még
szolgálatban volt. A rendezvényen
több fiatal, a 18. életévét még be
nem töltött polgárőr is részt vett.
Juhász Pálné elnök lapunknak
elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy van utánpótlás, és
sok diák a közösségi szolgálatát
náluk tölti, majd ezt követően be
is lépnek soraikba. A rendezvényen részt vevő prominens személyek megköszönték Abony Város
polgármesterének, hogy ilyen impozáns környezetben, a Városháza
Dísztermében ünnepelhetnek.

Égetés szabályai

Az égetésre vonatkozó
szabályokat Abony Város Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről, és a település tisztaságáról szóló 14/2018.
(III. 12.) önkormányzati rendelete
szabályozza.
Ennek megfelelően égetés csak
szeptember 15. és május 15. között,
megfelelő légköri viszonyok esetén,
keddi és pénteki munkanapokon
8.00–18.00 és szombati napokon
14.00–18.00 óra közötti időszakban
lehet.
Részletek: http://www.abony.hu/
news.php?extend.5635

Megdicsérte polgárőreinket
a ceglédi rendőrkapitány

A rendezvényen részt vett Török
Csaba ezredes, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője is, aki
hosszasan méltatta köszöntőjében az Abonyi Polgárőr Egyesület tagjainak munkáját. Az alábbiakban a beszéd legfontosabb
részeit tesszük közzé.
„Dolgoznak egy közösségért, amiért nem kapnak semmiféle ellenszolgáltatást, maximum a közösség tiszteletét. Nem abba a táborba
tartoznak, akik a facebook mögé
beülnek, és akkor mondanak különböző kritikákat. Hogyha megkérnénk arra ezt az embert, hogy
segítsen a problémamegoldásban,
akkor ő lenne az utolsó a sorban.
Én azt gondolom, hogy amit polgárőreink képviselnek, azok olyan
emberi értékek, amik egyre inkább hiányoznak ma a modern
társadalomból. Szeretném azt is
említeni, hogy ennek a közösségnek az elismerése az is, amit az

önkormányzat, a polgármester úr
felmutatott, hogy itt ebben a teremben ünnepelheti ez a közösség
a 25 éves jubileumát. Úgy gondolom, hogy ebben benne van minden, benne van az, hogy itt van
mindenféle korosztály, eljönnek és
együtt tudnak ünnepelni. Örülök
annak, hogy egyre több fiatal is
csatlakozik. Én vagyok az ebben a
járásban, akit először elővesznek,
ha rosszak a közbiztonsági mutatók, sok a bűncselekmény, az állampolgárok rosszul érzik magukat. Van itt egy olyan csapat, akik
ingyen és bérmentve meggyőződésből segítik a munkánkat. Tehát ebből adódóan én azt tudom
mondani, és szerintem érthető is,
hogy az én köszönetem az nagyon
mélyről jön, és nagyon szépen köszönöm ezt a munkát, hiszen tudom nagyon jól, hogy szinte napi
szinten kell az abonyi rendőrörsöt
támogatniuk.”
- Abonyi Napló -

Tábláztunk!

Február 28-án Abonyban öszszesen három gyalogátkelőhely
mellé tettek ki táblákat az ABOKOM Nonprofit Kft., valamint a
Településfejlesztési Iroda munkatársai. A táblákat Járdány Vanda
települési képviselő javaslatára
helyezték ki, mert több abonyi lakos kérte, hogy a balesetek megelőzése érdekében kerüljenek ki
a kerékpározás szabályaira figyelmet felhívó táblák. Ez a kérésnek
megfelelően meg is történt. A későbbiekben bővíteni szeretnék
azon gyalogátkelőhelyek számát,
ahová ilyen táblákat helyeznek
ki. A kerékpárosok figyelmeztető
tábláján kívül a dohányzást tiltó
táblákat is felújítják, mert azok

már megkoptak a Városháza környékén. A Kálvin útra pedig szintén kerül egy tábla, mely arra hívja
fel a figyelmet, hogy ott oktatási
intézmény működik.
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Szeretettel gratulálunk Somodi Ferencnek

A napokban Somodi Ferenc mentő
szakápoló rangos kitüntetést vehetett
át Szolnokon, munkája elismeréseként. Pető Zsolt polgármester hivatalában látta vendégül őt, és egy baráti
beszélgetés keretében gratulált neki a
rangos díjhoz. Az egészségügyi szakember közösségért végzett munkáját
a polgármester egy elismerő oklevéllel köszönte meg. Somodi Ferenc bol-

dogan, mosolyogva beszélt családjáról, arról, hogy felesége, Móni milyen
nagy szerepet játszik életében, és
arról, hogy mennyire szereti gyermekeit és unokáit. Somodi Ferenc gyermekkori álma is az volt, hogy egyszer
mentős legyen. Az álom valóra vált,
melyben felesége támogatta, és már
30 éve mentőzik Szolnokon a családapa.

VIRÁGOSÍT ABONY! Csemővel konzultálunk

Február 28-án Pető Zsolt polgármester dolgozószobájában fogadta Lakos
Rolandot, Csemő település vezetőjét,
valamint az ottani főkertész munkatársat. Ahogyan az közismert, Csemő 1995 óta vesz részt a virágosítási
programban, mely egyre nagyobb
közterületet érint, de mellette a lakosság széles körét is sikerült bevonniuk
a Virágos Csemő programba. A közeli
kistelepülés több alkalommal nyert
rangos hazai és nemzetközi díjat.
Abonyban eddig a városvezetés részéről nem volt ilyen egyértelmű törekvés arra nézve, hogy közterületeinket virágosítsuk, szépítsük. Pető Zsolt
polgármester azonban úgy gondolta,
hogy fontos lenne Abonyt e tekintetben is felvirágoztatni, így szakmai
tanácsokat kért a Virágos Csemő polgármesterétől. Lakos Roland magával
hozta a főkertészét is, aki az ABO-

KOM kertészével terepszemlét is tartott a városban, valamint egyeztettek
azon virágfajtákról, melyek méltó és
tartós díszei lehetnek városunknak.
A megbeszélésen jelen volt Gáspár
Csaba, az ABOKOM Nonproﬁt Kft.
ügyvezetője is, aki elmondta, hogy
nagyon hasznos volt a találkozó, és
hamarosan Pető Zsolt polgármesterrel
felkeresik a Virágos Csemőt, hogy a
helyszínen is tájékozódjanak.
Pető Zsolt polgármester lapunknak elmondta, hogy örömmel jöttek
a csemőiek, és ezennel is köszöni segítségüket. „Szeretném, ha létrejönne
a Csemő–Abony virágtengely! Azon
fogunk munkálkodni, hogy gyönyörű,
színpompás, tartós virágok díszesítsék Abonyt, és mindemellett a lakosságot is szeretnénk bevonni a Virágos
Abony programba.”
Abony.hu

Egy különleges véradás

A Magyar Vöröskereszt által szervezett önkéntes véradást 2020. március 18-án tartották Abonyban a
Kultúra Házában. Bár az intézmény
zárva van a veszélyhelyzet miatt, a
létesítmény munkatársait köszönet
illeti a helyszín biztosításáért.
A koronavírus-veszélyeztetettség
miatt rendkívüli óvintézkedések betartása mellett folyt a véradás az intézményben. Nagyon sokan eljöttek, hogy
segítsenek bajba
jutott embertársainkon a saját
vérüket
adva.
Így Pető Zsolt
polgármester, települési képviselők:

Kókai-Dudinszky Mónika és Járdány Vanda, Gáll Károly református lelkész is részt vett a véradáson.
Az SGN-STEEL Kft., volt Pintér és
Társa helyi vállalkozás munkatársai
egy egész csapattal érkeztek Pintér
József cégvezető toborzása mellett.
A véradási akció eredményes, sikeres
volt, összesen mintegy 60 résztvevővel. A véreket természetesen alaposan
megvizsgálják, és tesztelik majd koronavírusra is.
Pintér Zsuzsanna véradásszervező: „A véradáson részt vett Polgármester úr is példát mutatva ezzel
szeretett Városunk lakóinak, biztosítva felénk a hitet, a reményt és
az összefogás erejét. Fogjunk öszsze együtt, egymásért! Köszönjük,
Abony!”

LÉLEKMOZGATÓ a Magyar Parasport Napján Abonyban
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018.
február 22-én ünnepelhettük először a Magyar
Parasport Napját.
A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége szervezésében,
az elmúlt években szakmai programok és
protokolláris események mellett az ország
összes köznevelési intézményét (óvodáját,
iskoláját) megszólítottuk LÉLEKMOZGATÓ
névre keresztelt programunkkal, arra kérve
az intézményvezetőket, pedagógusokat, hogy
február 22-én érzékenyítő, interaktív osztályfőnöki órát, rendhagyó testnevelés órát,
játékos sportfoglalkozást tartva emlékezzenek
meg a magyar parasportolókról, a magyar parasportról. Nagy Tamás, a Varga István Városi

Sportcsarnok intézményvezetője is megszervezte azt, hogy abonyi iskola is részt vegyen
ebben a programban. A Kinizsi Pál Gimnázium
tanulói a mai napon igazán szívet és lelket
megmozgató testnevelés órán vettek részt a
sportcsarnokban, ahol kipróbálhatták, hogy
milyen ülve röplabdázni, tollaslabdázni, valamint bekötött szemmel, látás nélkül sportolni.
A programon részt vett Pető Zsolt, Abony Város polgármestere is, aki a diákokhoz hasonló
sportfelszerelésben próbálta ki az összes feladatot, a diákokkal együtt.

ELJÁRÁS INDULT az abonyi rémhírterjesztővel szemben – Két nappal ezelőtt egy abonyi férfi azt terjesztette el a közösségi oldalon, hogy koronavírus van
a Mérges városrészen. A rendőrség munkatársai az abonyi férfi ellen eljárást indítottak. „A Ceglédi Rendőrkapitányság egy 18 éves abonyi fiatalemberrel szemben indított
büntetőeljárást rémhírterjesztés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A szabadlábon védekező terhelt beismerő vallomást tett, egyben elmondta, hogy nagyon sajnálja, és nem gondolta, hogy ekkora baj lesz az általa egy közösségi oldalon megosztott, ám semmilyen formában nem leellenőrzött információból, amelyről kiderült, nem
igaz” – tájékoztatott a Ceglédi Rendőrkapitányság szóvivője.
Abony sajtó
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Pető Zsolt polgármester levelet írt a Magyar Közútnak
Abony Város polgármestere a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.-nek címzett levelében arra kéri a társaságot,
hogy a kezelésében lévő kifogásolható utak felújításáról, illetve egyes
utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról intézkedjenek. Az abonyi
városvezető Magyari László megyei igazgatónak, valamint Rutkay
László megyei osztályvezetőnek írt
levelében kiemeli, hogy rendszeres
lakossági bejelentések érkeznek a
helyi önkormányzathoz, mely szerint a Baross Gábor utca rendkívül rossz szerkezeti állapotban
van, járhatatlan, és az útpadka is
sürgősen felújításra, rendezésre
szorul. Csapadékos időben az útfelületen áll a víz, ami veszélyezteti
a kerékpáros, valamint a gyalogos
forgalmat is, mert a járda is hiányos
bizonyos szakaszon.
Pető Zsolt intézkedést kér a
Nagykőrösi úttal kapcsolatban is,
mert annak a 2018-as felújítása csak
részben valósult meg. A településvezető levelében azt írja, hogy a
Nagykőrösi út–Bocskai utca elágazásától a település széléig csak az út
szélét nyesték meg, és a padkázási
munkálatok is elmaradtak, ezen út-

csökkentését is. A jelenleg használt
szakaszon nem biztosított a
útvonal ugyanis területi adottsácsapadékvíz elvezetése sem.
gaiból adódóan nem megfelelő, a
A Nagykőrösi út–Dózsa
Szilágyi Erzsébet–Nagykőrösi út
György utca csatlakozásákereszteződése és a Vasút út–Nagynál jelentős szintkülönbség
kőrösi út kereszteződése túl szűk.
alakult ki, az utómunkálatok
Nem férnek el a kamionok, át kell
elmaradtak. A padkarendemenniük a szemközti sávba, ha kazés az ígéretek ellenére sem
nyarodnak. Ebben a kereszteződésvalósult meg.
ben folyamatosan balesetveszélyes
A polgármester a 4611-es
helyzetek alakulnak ki. A polgárúttal kapcsolatban is szót
mester kéri, hogy a Mátyás király
emelt, mely Abonyt Tör- Képünk régi, de a helyzet változatlan!
utat vegyék fel az országos közúttellel köti össze. Kéri ennek
hálózatba, valamint abból vegyék
jelzőlámpák
kihelyezését
a
Rossa felújítását is. Pető Zsolt a fentiek
ki a Szilágyi Erzsébet utcát, a Kécsmellett kéri a Vasút út Baross Gábor mann-nál lévő gyalogátkelőhely- kei és Vasút utat. Ezzel az intézkeutca felőli szakaszának rendezését hez.
déssel lényegesen élhetőbb és nem
is, mert ott az útfelület felgyűrődött
Ezen túl a polgármester sze- utolsósorban balesetmentesebb váés balesetveszélyes.
retné elérni a városközpont te- rosközpont alakulna ki.
A 40-es út–Szelei út keresztező- herforgalom általi terhelésének
Abony sajtó
désében a város évekkel ezelőtt engedélyes tervet készített egy körforTISZTELT KAMARAI TAGOK!
galom kiépítésére, de forráshiány
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya 2020. március
miatt ez nem valósult meg. Mindkét
11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Emiatt 2020. március 16-tól visszaút kezelője a Magyar Közút Nonvonásig változik a Kamara ügyfélfogadási rendje:
proﬁt Zrt. Pető Zsolt kéri, hogy
Ügyfélfogadást csak Cegléden (Cegléd, Eötvös tér 6.) és Nagykőrösön
vizsgálják felül a körforgalom
(Nagykőrös, Szabadság tér 4.) tartunk.
kiépítésének lehetőségét, a nagy
forgalom és balesetveszély miatt.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Cegléd
Nagykőrös
Amennyiben erre nincs lehetőség, a
Hétfő
8.00–17.00
8.00–16.30
Kedd
8.00–17.00
8.00–16.30
polgármester kezdeményezi közúti

ELHUNYT
az Abonyiak Abonyért díjas
dr. Bencsik Mihály
2020. március 3-án elhunyt a 2004-ben Abonyiak Abonyért díjjal
kitüntetett dr. Bencsik Mihály jogász.
Dr. Bencsik Mihály 1945-től az abonyi községházán több beosztásban is dolgozott. 1952-ben tanácselnökké választották, majd
két év elteltével a Ceglédi Járási Tanács elnökévé nevezték ki.
16 éven át ebből a pozíciójából segítette Abony fejlődését. Nagy
szerepet vállalt a Kinizsi Gimnázium létrehozásában, a Nagykőrösi Konzervgyár és Mechanikai Művek egy-egy részlegének
Abonyba telepítésében, a Szociális Otthon létrejöttében.
Ezen túlmenően kiváló labdarúgó volt, 15 évig Abonyban játszott, többször volt Pest Megyei válogatott. Az 1950/51-es bajnokságban 51 gólt rúgott a Pest Megyei I. osztályban, ami azóta
is elismerésre méltó csúcs.
Mindig nagy örömmel jött Abonyba az itt élő testvéréhez, aki a
fájdalmas hírről tájékoztatott bennünket.
Osztozunk a család fájdalmában,
az eltávozónak csendes pihenést!
Korbély Csabáné

Szerda
8.00–17.00
8.00–16.30
Csütörtök
8.00–13.00
–
Péntek
8.00–14.00
8.00–14.30
Kérjük, hogy az ügyfélfogadást csak sürgős és indokolt esetben vegyék
igénybe, s érkezés előtt telefonon egyeztessenek falugazdászukkal.
Az Ön falugazdásza: Tugyi Kálmán – +36-70/507-4684

MEGVÉDJÜK ÉRTÉKEINKET, ÁPOLJUK
ŐSEINK EMLÉKÉT
Február 18-án délután Györe
Tiborral, az Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Körének lelkes,
Abony múltját kutató és remekül ismerő tagjával az abonyi
Református Temetőbe látogatott Pető Zsolt polgármester. Az
Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Körének elnöke, Korbély Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság
elnöke is kérte a városvezetőt,
hogy Abony Városa vegye lajstromba mindazon síremlékeket,
melyek híres abonyi származású
embereknek állítanak emléket,
és lehetőség szerint újítsák fel
azokat összefogással. A szervezet
sokat tett és tesz is azért, hogy
megőrizzük értékeinket, számos
síremléket gondoznak, és többet
fel is újítottak már. Nem csupán a
Református Temetőben találhatók

ilyen jeles emlékek, hanem Abony
többi sírkertjében is. Györe Tibor
Pető Zsolt polgármesternek megmutatta azon református sírokat,
melyek állagmegóvása, felújítása fontossá vált. A polgármester
nyitott volt a kezdeményezésre,
és kérte Györe Tibort, hogy vegyék nyilvántartásba mindazokat
a síremlékeket, melyek neves személyek nyughelyei, és ezek közül
évről évre válasszák ki azokat, melyek felújítása elsőbbséget élvez.
Így védhetjük meg értékeinket,
ápolhatjuk őseink emlékét.
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Nagyon népszerű a honvédelmi Akrobatikasikerek
alapismeretek tanítása
a KINIZSI GIMIBEN

Ahogyan lapunk arról már többször
beszámolt, az abonyi Kinizsi Pál
Gimnáziumban a Szolnoki Helikopterbázis munkatársainak bevonása, segítsége mellett honvédelmi
alapismeretek tantárgyat is választhatnak a diákok, mely képzés egyre
népszerűbb az oktatási intézményben. Erről beszélgettem a „téma
felelősével”, Szendrei-Juhász Ágnessel. Megtudtuk, hogy az iskolában választható a honvédelmi alapismeretek tantárgy. Ez azt jelenti,
ha egy diák felveszi ezt a tárgyat,
akkor 9–10. osztályban heti egy,
11–12. osztályban pedig heti három
órában tanulható délutánonként.
„Lehet ebből a tárgyból érettségizni is, közép- és emelt szinten is.
A továbbtanulás útja lehet a diplomás képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Hadtudományi
és Honvédtisztképző Karon. Ha ez
nem sikerül, akkor az Altiszti Akadémiára is lehet menni. Ez OKJ-s
képzéshez hasonló, van egy- és kétéves képzés is. Mindkettő előnye,
hogy magasabb rendfokozatban
lehet elkezdeni dolgozni. A végzettségtől függően hadnagyként,
illetve őrmesterként kezdhetik a
munkavégzést.
Nálunk nagyon szeretik a gyerekek ezt a képzést választani, sokan
ezért jönnek hozzánk más településekről is. Például Szolnokról, Ceglédről és a Tápióságból is vannak
tanulóink. Elég sok a lehetőség, az
állam is támogatja a képzésünket
és a hozzá kapcsolódó szabadidős
tevékenységet. Mondhatni, hogy
hiányszakma, amit itt oktatunk.
A rendszerváltás után nagyon lecsökkent a honvédség létszáma.
Mi gimnázium vagyunk, nem ága-

zati képzésben vesznek részt a
gyerekek, ez nálunk választható
tantárgy. Így elsősorban hazaszeretetre, együttműködésre tanítjuk a
diákokat, és persze nagyon fontos a
szabadidő hasznos eltöltése. Tavaly
például a Honvédelmi Minisztérium támogatásával lehetőségünk
volt részt venni Kassán, a Rákóczi
emlékév alkalmából szervezett ünnepségen, melyre a MÁV nosztalgiavonatával utaztunk. Itt útközben
előadásokat hallgattunk a témában,
majd II. Rákóczi Ferenc emlékházát is megtekinthettük. Fantasztikus élmény volt!
Jelenleg összesen 22 kinizsis
diák tanul honvédelmi alapismeretek tantárgyat, jó kis csapat a miénk! A gyerekek büszkék rá, hogy
ezt tanulják.
A tantárgy több modulból áll,
így tanulnak a diákok hadtörténelmet, térképészetet, vegyvédelmet,
egészségügyet, hadijogot, fegyverés járműtechnikát, és túlélési ismereteket is.
Nagyon örülünk, mert most egy
harmadik pályázat nyertesei is vagyunk, ez egy nagyszabású projekt,
mellyel sikerült jelentős pénzöszszeghez jutnunk. Hat programot
valósítunk meg, melyeket egyébként is megszerveztünk volna, de
így több a lehetőségünk! Eleme
a pályázatnak egy laktanya-látogatás, egy túra a Mátra-bérc egy
szakaszán, a környező városokban
honvédelmi képzésben részt vevő
középiskolásokat immár hagyományosan hívjuk versenyezni. Most
ebből a projektből még színvonalasabb lehet a rendezvényünk. Sportnapot, lövészeteket is szervezünk.
Saját légpuskáink már vannak, de
nyitnánk a lézerlövészet felé is. Bízunk benne, hogy ilyen eszköz beszerzésére is lesz pályázat. A Honvédelmi Sportszövetség helyi bázis
sportegyesülete, a Fergeteg Triatlon SE, így velük együttműködve
valósítjuk meg programjainkat.
Köszönjük ezt elsősorban Medveczky Editnek!
Várunk minden kedves érdeklődő diákot iskolánkba!” – mondta el
lapunknak Szendrei-Juhász Ágnes.
Lejegyezte: Lőrinczy Veronika
Teljes cikk: www.abony.hu

Az Abony TAK versenyzői február közepén, Budapesten a Balance Torna Centerben jártak az
év első pontszerző versenyén. Az
idei szezon egy szabálymódosítás
miatt rendhagyó módon két hónappal előbb kezdődött. A rövid
felkészülési idő következtében
idén jóval nehezebb dolguk volt
a sportolóinknak, a gyakorlatokon
még van mit csiszolni, ennek ellenére a lányok nagyon szép eredményeket értek el.

EREDMÉNYEK:
Gyermek leány páros:
Antal Regina – Diószegi Csenge
1. hely
Serdülő leány páros:
Szabados Szabina – Bajtai
Evelin 2. hely
Iﬁ II. leány hármas:
Antal Fruzsina – Menyhárt
Edina – Benyus Adél 1. hely
Szalinka Szilvia
edző

Elűzték a telet ovisaink!
A Szivárvány óvodában ünnepélyes keretek között elűzték a telet
az intézmény lelkes gyermekei és
persze az óvoda dolgozói. Nagy
csörömpölés közepette égették el
a kiszebábokat, és persze ügyesen
szavaltak tavaszváró és köszöntő
verseket az apróságok, akik szemmel láthatóan nagyon élvezték a
programot. A rengeteg mosolygós, boldog gyermekszempár ön-

magáért beszélt. Egy biztos: örök
élményt szereztek az apróságok a
tél elűzésével kapcsolatban, akik
mindent tudóan válaszolhattak az
ezzel kapcsolatos kérdésekre is.
A babona szerint a kiszebáb
égetése megszabadítja az embereket minden bajtól. A téltemető
népszokás igen kedvelt volt a falusi népek körében. Ezt elevenítették fel a Szivárvány ovisok február
25-én. A télűző népszokás
lényege, hogy a gyermekek kiszebabát és zajkeltő
szerszámokat készítenek.
A gyerekek hangosan zörgetik szerszámaikat és télűző rigmusokat kiabálnak.
A télűzés a bábu elégetésével ér véget.

KÖSZÖNET

Az Abonyi Montágh EGYMI tanulói és dolgozói nevében köszönöm a napokban érkezett felajánlásokat, melyek nagy örömöt
okoztak tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt!
Köszönöm:
– Berta Zoltánnak, a BleroAblak ügyvezetőjének az emeletes
épület új bejárati ajtóját, és annak
beszerelését.
– Czagány Zsoltnak és Cza-

gányné Pusztai Ágnesnek a csodaszép 24-es gyermekkerékpárt.
– Abony Város Önkormányzatnak az 5 db tabletet, melyeket
március 23-án eljuttatunk a tanulók számára.
Nagy Andrea intézményvezető
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I. Abonyi Pecsenye Parádé

Köszönjük a Pecsenye Pará dé

Ez a nagyszabású, mintegy
5000 látogatót vonzó rendezvény nem jöhetett volna létre
a helyi vállalkozók támogatása nélkül. Ezúton is szeretnénk megköszönni Abony
városvezetése, valamint a
főszervezők: Csányi Sándor,
Járdány Vanda és Izsó Balázs,

valamint Abony Város lakossága nevében is az önzetlen
segítséget az alábbi abonyi
vállalkozóknak:

Kiemelt támogatóink:
Kunkori Hús Kft., Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Komáromi
Gép Kft., Új Tüzép – Berta István
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Járdány Vanda települési képviselő:

ará déhoz nyújtott támogatást!
Támogatóink: Magyar Honvédség
Szolnoki Helikopterbázis, Földi Gyula zöldségesboltja, Magyar Péter,
Amaretto Cukrászda, Mártika néni
Cukrászdája, Lila Akác Panzió és
Étterem, Ferrobau-Abony Bt. – Retkes Tamás, AGROPONT Kertészeti
Kisáruház – Csernus testvérek, Boruzs-Földi Marianna egyéni vállalkozó, Prímaenergia, Abopol Kft. – Szabó

László, Matocsi Dénes, Lipák István
munkavédelmi egyéni vállalkozó,
COOP Star Zrt., LIPÓTI pékség, Tükör-Gép Kft. – Falusi Attila és Falusi
Edit, KLB Kontír Bt. – Molnár Károly,
General kontakt Kft. Krupincza Tibor,
Criss-Cross Kft. – AboPhone üzlet,
DealCar Sec Kft., MA-BAU Kft. – Makai Béla, Szebeni Péter

Főzzünk valami ﬁnomat Abony Főterén! – hangzott el egy
baráti beszélgetés alkalmával. Aztán sorra jöttek az ötletek,
hogy miként lehetne ebből egy olyan gasztronómiai parádét
létrehozni, ahol együtt eszik és táncol sok-sok abonyi és
környékbeli vendég. Felbolydult a város, sorra jelentkeztek
a főző csapatok az ország különböző pontjairól és a határon
túlról is. Színesítettünk a hazai Street Food legjobbjaival,
az ősi mesterségek, a kézművesek kirakodóival. Országos
hírnévnek örvendő szakmai zsűrit és minden igényt kielégítő színpadi produkciókat állítottunk össze az Első Abonyi Pecsenyeparádé színvonalának emelése érdekében a
március 7-i rendezvény mellé. Hurka, kolbász, pecsenye,
pálinka és derelye. Minden volt, mi szem-szájnak ingere!
A Pecsenyeparádé látogatottsága meghaladta az 5000 főt.
Velünk ünnepelt az Andonik Médiaválogatott, így személyi
időjárásjelentőnk, Németh Lajos, barátai: Győrﬁ Pál, Szebeni István, Abaházi Csaba és sok televízióból ismert médiasztár. Étlen-szomjan innen senki nem távozott. Az utolsó
malacfülig minden elfogyott. Óriási siker, elégedett, boldog, jóllakott abonyi és vendég baráti társaságok mentek
haza tőlünk úgy, hogy máris mindenki a Második Abonyi
Pecsenyeparádét várja.

Szeretlek Abony, Szeretlek Pecsenye Parádé!

Csodálatos dolog abonyinak lenni!
Március 7-én rendeztük meg az
I. Abonyi Pecsenye Parádét, melynek főzőverseny részére összesen
21 csapat nevezett. Hurkák, kolbászok, pecsenyék, száraz kolbászok
versengtek a címekért, melyeket
egy igazán rangos szakmai zsűri
értékelt. Összesen 81 pálinkát neveztek be a résztvevők a versenyre,
melyek közül igen sokan arattak
sikert a szakavatott kóstolóknál.
Nem csak ebben voltunk jók,
hanem az igazi abonyi vendég-

szeretetben is, hiszen nálunk volt
az ANDONIK Médiaválogatott,
jeles csapattagokkal, mint például Németh Lajos időjós, a TV 2
Tények műsorvezetője, Szebeni
István, Győrfi Pál, az Országos
Mentőszolgálat szóvivője, Cozombolis, aki fergeteges zárókoncertet
adott a nap végén. A TV 2 stábja
is élénk érdeklődést mutatott a
rendezvény iránt, így bekerültettünk adásukba, kivívva ezzel az
országos média érdeklődését is.

Itt volt a szoljon.hu fotósa is, aki
egy remek képgalériát készített, de
részt vett a programon a nagykőrösi Varga Irén fotóművész is, aki
igazán remek képekkel örvendeztetett meg bennünket. Így aztán
nem csak a térségben, de országosan is megismerhette a közönség
programunkat.
Több ezer látogató fordult meg a
rendezvényen, köztük nem csak
abonyiak, hanem a térségből is

sokan érkeztek vendégek, de igen
messziről is vették a fáradságot,
hogy ellátogassanak hozzánk.
Mérhetetlenül büszkék vagyunk
Csányi Sándorra, a gulyáskirályra, a Szolnoki Gulyásfesztivál főszervezőjére, aki abonyi lakos, a
rendezvény szülőatyja, kitalálója,
hiszen a rendezvény remekre sikeredett. A program nem jöhetett
volna létre Járdány Vanda és Izsó
Balázs főszervezők nélkül!
LV
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Íme, az Abony APP 1000. és 1500. felhasználója

Március 5-én reggel Pető Zsolt
polgármester
dolgozószobájában fogadta Egedi Gergőt, aki az
Abony mobiltelefonos applikáció
1000. felhasználója. Szabados
Ildi pedig az Abony APP 1500.
felhasználója lett. Ildi a Marcipán
Cukrászda ügyes kis cukrásza,
aki több rangos díjat is nyert már.
Március 20-án Pető Zsolt polgármester megajándékozta Ildit. Az
ajándék átadására a Városháza
előtti téren került sor, a veszélyhelyzet miatt. A polgármester

mindegyikőjüknek egy díszoklevéllel és egy XXL-es méretű
pezsgővel köszönte meg, hogy ő
is letöltötte az APP-ot.
„A kollégáim már letöltötték az
Abony APP-ot, gondoltam, hogy
én is megnézem, hogy ez hogyan
működik. Sajnos a mai világban
már kevesen olvasnak újságot,
és többek között ezért is nagyon
jó ez a telefonos applikáció, mert
innen a friss hírekről is értesülhetünk. Amikor megkaptam azt az
e-mailt, melyben azt írták, hogy

Térségi együttműködésről tárgyaltak a polgármesterek
Pető Zsolt polgármester a közelmúltban a térségi együttműködés lehetőségeiről tárgyalt dr. Petrányi Csabával, Újszilvás község polgármesterével. A megbeszélésen érintett
témák között volt
az M4 Újszilvás–
Abony csomópont, melynek
kérdésében támogatják a korábbiakban nem
tervezett fel- és
lehajtók megépítését. Beszéltek
az Újszilváson
megépülő uszoda
rendelkezésre állásáról, valamint
az
Abony-Újszilvás közötti
kerékpárút megtervezéséről és
megvalósításáról is. A térségi együttműködés jegyében Újszilvás önkormányzata közmunkaprogramban termelt pirospaprika őrleménnyel
támogatta az I. Abonyi Pecsenyeparádét.

LV

Március hónapban a gimnáziummal
közösen részt vettünk a Lélekmozgató
programban, amely a sérült sportolókról és a sportolási nehézségeikről
szól. Március 6-án pedig az Andonik
Médiaválogatottat láttuk vendégül,
ahol a Polgármester Csapatával játszottak egy sportszerű, izgalmas mérkőzést.
Felhívom a figyelmet, hogy március 13-tól a Varga István Városi
Sportcsarnok határozatlan ideig
zárva tart. A sportegyesületek edzései és mérkőzései, valamint a magánszervezésű mérkőzések elmaradnak.
A konditerem és a büfé sem üzemel
ez idő alatt. Karbantartási munkák,
festés, tavaszi nagytakarítás most a
sportprogram az intézmény dolgozói számára.
Nagy Tamás intézményvezető
www.facebook.com/sportcsarnokabony

Felhívásunk eredményeként 30
db eszközt (tabletet, asztali számítógépet) adtunk át az abonyi
iskoláknak, ahonnan továbbították azokat a segítségre szoruló
diákoknak. Városunk közössége
nevében köszönetet mondok az
adományozóknak!
Továbbra is vannak azonban
eszközzel nem rendelkező általános iskolás és középiskolás diákok, ezért folytatjuk akciónkat.
Kérem az abonyi gazdasági
társaságokat, vállalkozókat és magánszemélyeket, hogy a számukra

feleslegessé vált, új vagy használt
(de jó állapotú) laptopjaik, táblagépeik, okostelefonjaik felajánlásával segítsék a digitális eszközökkel nem rendelkező iskolásokat.
Az eszközök gyűjtését továbbra
is a Polgármesteri Hivatal végzi.
A begyűjtött eszközöket az iskolák számára adjuk át használatra.
A tanulók számára az iskola adja
tovább a tantermen kívüli digitális
oktatás időtartamára. A programmal kapcsolatban információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban
(munkaidőben): Árpás Fruzsina, 30/277-2189 arpas.fruzsina@
abony.hu
Pető Zsolt polgármester

én lettem az ezredik, azt hittem,
hogy ez valami tréfa. Nagyon örülök, hogy ez nem az!” – mondta el
lapunknak Egedi Gergő.
Kívánjuk Ildinek és Gergőnek,
hogy legyen segítségükre a mindennapokban az Abony APP.
Az Abony.hu olvasói nevében
is sok szeretettel gratulálunk az
1000. és az 1500. letöltőnek! Az
Abony APP-ot lapzártánkkor már
1642-en töltötték le.

FELHÍVÁS

KÖZLEMÉNY

A koronavírus-fertőzés komoly
egészségügyi kockázatot jelent
nemcsak az idős, vagy a betegség
miatt legyengült szervezetre, hanem
valamennyiünk számára.
Az országos tisztifőorvos, illetve
az Operatív Törzs rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a fertőzéssel

kapcsolatos új információkról.
A koronavírus továbbterjedésének
megakadályozása érdekében a Polgármester Úr úgy döntött,
hogy az Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhely 2020. március 14-én
15.00 órától határozatlan időre nem
fogad látogatókat.
A Kultúra Házában szervezett
programok, rendezvények, szakköri foglalkozások, terembérletek
elmaradnak, illetve más időpontra
halasztódnak.

Sportcsarnok hírek

A márciusi és áprilisi programok
előre megváltott jegyei a Művelődési Ház portáján péntekenként 1620 óráig visszaválthatóak. (A Zorán
koncert új időpontja: november 11.)
A könyvtár a zárvatartás idejével
a beiratkozások érvényességét és a
kölcsönzési határidőket meghosszabbítja.
Ha bármilyen változás történik
nyitvatartási rendünkkel vagy rendezvényeinkkel kapcsolatban, természetesen minden lehetséges csatornán tájékoztatást fogunk róla adni.
Megértésüket köszönjük: Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatársai

2020. március
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APP-ra fel!

Napi közlemények, értesítések a leggyorsabban!

Az Abony APP egy valóban igen
népszerű okosalkalmazás Abonyban. Ingyenesen letölthető az APP
és a Google Store-ból is. Pető Zsolt
polgármester és Abony új városvezetése nagyon fontosnak, ha lehet úgy fogalmazni, küldetésének
tartja a lakosság megfelelő időben
és szinten való teljes körű objektív tájékoztatását, beleértve azt is,
hogy valós problémákra hívják fel
a ﬁgyelmet, és azt a lakosság széles
körét bevonva oldják meg.
Ennek érdekében minden lehetséges, a mai modern kor követelményeinek megfelelő eszközt igyekszik
optimálisan kihasználni. Az egyik
ilyen nagyobb volumenű fejlesztés
az APPENTUM által megálmodott

és létrehozott mobil alkalmazás,
mely egyszerű, átlátható kezelőfelületével arra hivatott, hogy a
Város leggyorsabb kommunikációs
eszközével érje el a lakosság egyre
nagyobb részét. Az alkalmazást egyrészt folyamatosan fejlesztik, másrészt napi szinten új információk
kerülnek fel a rendszerbe. Abony
kiemelt hírei egyszerűen, és minden
eszközre optimalizálva jutnak el az
olvasókhoz. Ez azonban csak egy
szelete az okosalkalmazásnak.
Abonyban forradalmian újnak
számít az Abony APP problémabeküldő felülete, ahol a lakos pontos GPS koordinátákkal, képekkel
jelezheti azt, ha a város valamely
részén probléma adódik.

Ülésezett a képviselő-testület:
Rekord gyorsan döntöttek az
egyes napirendi pontokról
Abony Város Képviselő-testülete
február 27-én délután négy órától
rendkívüli ülést tartott, melyen a
nyílt napirendi pontok tárgyalásánál rekord gyorsasággal, mintegy
10 perc alatt születtek meg a döntések, egyhangú igen szavazattal.
Csak két napirendi pontról kellett
döntenie a városvezetésnek, az
egyik az Abonyi Városfejlesztő Kft.
tevékenységi köreinek módosítása
volt. Az Abonyi Városfejlesztő Kft.
feladatainak ellátásához, tevékenységeinek végzéséhez szükséges volt
a tevékenységi köreinek bővítése,
Alapító Okiratának módosítása.
Többek között a rendezvényeken

szükséges éttermi, mozgó vendéglátást, rendezvényi étkeztetést, és
egyéb vendéglátást is bevették a
tevékenységek közé. A másik napirendi pontban a képviselők döntöttek az Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Közhasznú
Nonproﬁt Kft. közötti Keretszerződés módosításáról.

Csodálatos nőnapi ünnepség
a Rózsakert Nyugdíjas Klubban

Gyermekétkeztetés: Az INNOVEN felkészült,
a szabályok maradéktalan betartása mellett áll
az igénylők rendelkezésére
Ahogyan azt Pető Zsolt polgármester március korábbi közleményében leírta, a gyermekétkeztetésről
2020. március 16-tól átmeneti intézkedések szerint gondoskodik az
önkormányzat. Az intézményvezetőkkel és a közétkeztetést biztosító
szakemberekkel folytatott egyeztetés eredményeként március 16-tól
minden igénylő gyermek számára
biztosított az étkezés. Az igénylők
számát a bölcsődék, óvodák, iskolák összesítették, az étel kiosztását
a Polgármesteri Hivatal és az intézmények megszervezték.
A közétkeztetést végző cég min-

den higiéniai előírást a legmesszebb
menőkig betartva jár el az ebédosztásnál. Teljesen zárt rendszerben
történik az étel érintettekhez történő eljuttatása. Abonyban tehát az
önkormányzat az INNOVEN-nel
közösen, az előírások maximális betartása mellett gondoskodik a gyermekétkeztetésről!

Március 10-én rendezték meg a
Rózsakert Nyugdíjas Klubban
a hagyományos nőnapi ünnepséget. A rendezvényen fantasztikus műsort adtak a Kinizsi
Pál Gimnázium diákjai, Dobozi Edgár tanár úr vezetésével,
aki maga is szerepelt. A fellépők csodálatos, nőkről szóló
versekkel örvendeztették meg
a közönséget. Az idősek ren-

dezvényén részt vett Pető Zsolt
polgármester is, aki köszöntője
mellett virágokkal is megtisztelte a Hölgyeket a jeles nap
alkalmából. A nyugdíjasok saját
maguk által készített ajándékokkal lepték meg a fellépőket.
A program végén a jelenlévők
vidáman falatozgatták azokat a
mennyei süteményeket, melyeket a klub tagjai készítettek erre
az alkalomra.
LV
Ezen sorok írója is köszöni, hogy
részt vehetett a programon!
Isten éltesse erőben, egészségben nyugdíjasainkat! KÉRJÜK,
MARADJANAK OTTHON!

Bezárt az abonyi hulladékudvar, és elmarad a lomtalanítás!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a COVID-19 vírus terjedésének megelőzése érdekében
2020. március 19-i hatállyal az
alábbi intézkedéseket hozza.
– Az üzemeltetésünkben álló 5 db
hulladékudvar, így
az Abonyban lévő
működését határozatlan időre felfüggesztjük.
– A Szolnok, Újszászi úton található Átrakó és Válogató Állomás,
illetve a Kétpói Regionális Hulladéklerakó kizárólag a szerződéses

partnerektől fogad külsős beszállítást, az eseti beszállítások határozatlan ideig szünetelnek.
– A tavaszi lomtalanítás elmarad
Abonyban! Kérjük, hogy a lomhulladékot NE helyezzék ki közterületre! A lomtalanítások pótlásáról
a későbbiekben
gondoskodunk,
melyről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
NHSZ SZOLNOK
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MARADJ OTTHON

Zászlók, lovak, kokárdák, virágok
Szívet és lelket gyönyörködtető érzés fogja el azt, aki a városközpontban a Kultúra Háza előtt sétál. A mai
zord világban, a koronavírus miatti
veszélyhelyzetben ugyan a közpon-

Március 15-én délelőtt 10 órakor Abony Város képviselő-testületének és Abony Város Roma
Nemzeti
Önkormányzatának
tagjai zártkörű koszorúzást tartottak a Kultúra Háza előtt az
emléktáblánál. A jelen lévők közösen elénekelték a Himnuszt,
majd elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A rövid ünnepség
után Pető Zsolt polgármester
ismertette a koronavírus-veszélyeztetettség miatt eddig hozott
önkormányzati döntéseket, kiemelve, hogy a legmesszebb
menőkig a Kormány, valamit az
Operatív Törzs iránymutatásainak megfelelően cselekednek.
A városvezető összefogásra hívta fel a jelen lévők ﬁgyelmét,

továbbá kérte, hogy kövessék ﬁgyelemmel közleményeit.
Abony sajtó

Hivatali COOL-TÚRA

ti rendezvények, ünnepségek elmaradnak, ám a megemlékezés nem.
Parányi gyermekkezek hozták el
ide, és készítették felnőtt segítőikkel együtt az itt látható alkotásokat.
Bár nem tudhatjuk, pontosan kik is
voltok ők, mégis példaképpé váltak,
hiszen szépen csendesen alkotva
varázsolták széppé a városközpont ezen részét, és vele együtt a
napunkat is. Köszönjük!

Lengyel testvértelepülési együttműködési
megállapodást írt alá Abony polgármestere
Február 25-én abonyi delegáció érkezett Lengyelországba, Skryszów
településre. A rendkívül jó hangulatú találkozón Pető Zsolt polgármester mellett jelen volt KókaiDudinszky Mónika alpolgármester
és Krupincza János települési képviselő. Az abonyiak ajándékokkal
is kedveskedtek lengyel vendéglátóiknak, akik szemmel láthatóan
nagy örömmel vették fel és viselik
a „Szeretlek Abony!” emblémával
ellátott csuklópántot. Pető Zsolt,
Abony Város polgármestere lapunknak adott villáminterjújában
elmondta, hogy egy megállapodást
is aláírtak a testvértelepülés polgármesterével.
„Talán történelminek is mondható a pillanat, megérkeztünk
Lengyelországba, ahol ma délután
Skryszów és Abony polgármesterei

Csendes főhajtás március 15. hősei előtt

települések közötti együttműködést
írtak alá. A két város testvértelepülési programot indít, melynek keretében megkezdődhet a kulturális,
sport és egyéb társadalmi kapcsolatépítés Abony és a lengyel kisváros
között! – mondta Pető Zsolt polgármester
Abonyi Napló

Február 27-én reggel a Somogyi
Imre Általános Iskola diákjai tettek
látogatást a Városházán, ahol Pető
Zsolt polgármester fogadta a gyerekeket, és szokás szerint meg is vendégelte őket kakaóval és pogácsával. A diákoknak lehetőségük volt
kipróbálni a polgármesterséget, és
azt is, hogy milyen települési képviselőnek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek lenni. A gyerekek boldogan vették birtoka a
Városháza Dísztermét,
megismerkedhettek az
önkormányzati munka
rejtelmeivel. Élesben
szavazhattak,
tárgyalhattak napirendi pontokat
is a diákok,
és az osztály
„hangja” bele
is bújhatott a
polgármester szerepébe.
A diákok Pászti
Zsuzsa tanárnő
vezetésével különféle kérdésekben
adhatták le voksukat. Választhattak a legfontosabb, őket is érintő
témákban, és a sok lehetőség közül
ők azt szavazták meg, hogy a volt
Vadasparkban létesítenének Kalandparkot.
A gyerekek azt is megszavazták, hogy ebben az esztendőben
legyen a Városi Gyereknap a Főtéren. A közelmúltban egy másik
somogyis osztályt is vendégül látott
Pető Zsolt polgármester, és megkérte őket, hogy az ilyen városházi
diákprogramoknak adjanak nevet.
A gyerekek azt találták ki, hogy le-

gyen a program neve Hivatali KULTÚRA,vagy COOL-TÚRA. A most
vendégeskedő osztály választott az
írásmód lehetséges variációi közül.
Így a továbbiakban a Polgármesteri
Hivatalban, a Városházán a hasonló
látogatásokat Hivatali COOL-Túrának keresztelték el. A találkozáson szó volt az Abony
APP okos telefonra letölthető mobil alkalmazásról
is, a polgármester
kérte a gyerekeket,
ha tehetik, akkor
használják
ezt
a
lehetőséget.
A beszélgetés
végén kiderült,
hogy a jelen lévők közül többen is szívesen
lennének polgármesterek, de
a diákok mintegy
70%-a
boldogan
lenne települési képviselő. Mindez
mutatja, hogy sikerült az önkormányzati munka iránt felkelteni a
ﬁgyelmet.
Pető Zsolt polgármester a találkozón hangsúlyozta, hogy az ilyen
összejövetelek célja az, hogy az
abonyiak magukénak érezzék a
Polgármesteri Hivatalt, és merjenek
ide jönni, ügyet intézni, és segítséget kérni, valamint építő jellegű ötleteikkel, kritikai észrevételeikkel
segíteni a városvezetés munkáját.
LV
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Újszász–Abony: Együttműködés
Február 24-én Pető Zsolt, Abony
polgármestere hivatalában kereste
fel Dobozi Róbertet, Újszász polgármesterét, akivel a jövőbeni együttműködési lehetőségekről egyeztettek. Dobozi Róbert nagyon örült a
kezdeményezésnek, és nyitott volt
az együttműködés irányában,
annál is inkább, mert eddig
nem volt ilyen a két város
vonatkozásában – mondta
el
lapunknak Pető Zsolt.
A két településvezető megbeszélést
folytatott az M4-es
autóút kapcsán létesülő ipari területek
kialakításában rejlő
együttműködésről. Szóba került
az Újszász–Abony
kerékpárút kérdése
is, melyet szeretnének

megterveztetni. A két település civil
csoportjainak közösségépítő közös
programjaiban is láttak fantáziát a városvezetők.
„Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen
kedves fogadtatásban volt részem, és
azt hiszem, sikerült megtalálnunk az
együttműködési pontokat. Újszász
meghívta az abonyi civil egyesületek kulturális csoportjait a
Szomszédoló programjukra. Bízom abban, hogy a
továbbiakban is ilyen
előremutató
közös
együttműködési
pontokat sikerül találnunk,
melyeket
kivitelezhetünk!” –
mondta el az Abonyi
Naplónak Pető Zsolt
polgármester.
Abonyi Napló

Farsang a zeneterápiásokkal

„A farsangunkat már 4. alkalommal
szerveztem meg. Idén rendhagyó
módon meghívtuk a gimis támogató
diákjainkat is, akik nagyon örültek

a meghívásnak. A nemezelős szakkörön minden fogyatékkal élő ﬁatal
készített ajándékba a gimiseknek
álarcot, amelynek átadásával kezdtük a közös bulit. A gimisek saját
készítésű sütivel kedveskedtek nekünk. Vetélkedőket szerveztem a
ﬁataloknak, ahol sok volt a móka,
kacagás! A mulatozás után az anyukák meglepték a gimiseket és az
alapítvány ﬁataljait sütivel, fánkkal,
üdítővel” – mondta el lapunknak
Szabóné Tóth Erika.

Farsang gimis szemmel
Az esemény február 25-én került
megrendezésre az abonyi Kultúra
Házában, ahol összegyűltek mind
a zeneterápiások, mind az őket segítő Kinizsi Pál gimnázium tanulói.
Én ahogy beléptem a terembe, láttam, hogy nagyon sokan vagyunk,
és mindenki talált valakit, akivel
jól el tudott beszélgetni, sőt voltak
olyanok is, akik éppen fotókat készítettek egymásról. Mindenkinek

volt egy nemezből készült maszkja is, amit a terápiások csináltak.
Amint megérkezett mindenki, el
is kezdtük a játékokat, amik szerintem fantasztikus hangulatban
teltek. Rengeteg boldog arcot láttam, ami engem is örömtelivé tett.
Amikor véget értek a játékok, egy
kisebb sütizés következett, amiket
a kedves anyukák és résztvevők készítettek.

Új munkagép azt abonyiak szolgálatában
Március 1-jén új munkagép érkezett
az ABOKOM Nonproﬁt Kft. telephelyére, melyet az önkormányzati
tulajdonú vállalkozás egy nyertes
pályázatnak köszönhetően szerzett
be, a tavalyi tűzeset során megsemmisült gép helyett. A billenős gépjárműhöz sószóró és hótoló is tartozik.
A gépet Gáspár Csaba, az ABOKOM ügyvezetője mutatta be Abony
Város polgármesterének, Pető Zsolt-

nak, aki elégedett volt az új géppel.
Lapuknak Gáspár Csaba ügyvezető
elmondta, hogy köztisztasági feladatokon kívül sok egyéb más teendőt
is ellátnak majd a gépjárművel. „Az
ABOKOM Abonyért, az abonyiakért dolgozik! Bízzunk benne, hogy
mindennapi munkánk során nagy
segítségünkre lesz az új jármű, és
a helybéliek nagy megelégedésére
dolgozhatunk vele” – tájékoztatta
lapunkat a cégvezető.
LV

Szuper farsang a Somogyiban!

Ahogyan azt már megszokhattuk, igazán magas színvonalú jelmezeket láthattunk a Somogyi Imre Általános Iskola rendezvényén. A hangulat remek
volt! Azt hiszem, itt mindenki nyert, aki beöltözött, mert remek volt a móka
a suliban! Gratulálunk!
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DUPL Á ZOTT

Kovács András Péter

Kép: Borsányi János

Március 6-án két teltházas előadással örvendeztette meg az abonyi
közönséget a nagydumás Kovács
András Péter. A humorista híres
intelligens poénjairól. Ezúttal sem
hazudtolta meg magát, vicceiben
ugyanis a nevetés mögött mindig
rejlik valamiféle aktuális kérdés,
bölcs intelem. Ő indította el a Dumaszínház „koronavírusos” videósorozatát is, amelyben ugyan keserédesen kiﬁgurázza a jelenlegi
válsághelyzetet, viszont ki is jelenti
az intézkedések, megszorítások
fontosságát. Ékes példája annak,
hogy a humor nem öncélú, hanem
eszköz is lehet arra, hogy felhívjuk
a ﬁgyelmet valamilyen problémára.
Jandácsik Pál

Megbukott a szemetelő!

Abony Város Polgármesteri Hivatalának közterület- felügyelője, Fábián Márton pár nappal ezelőtt tetten ért egy elkövetőt,
aki illegális szemétlerakást hajtott végre Abonyban. Az abonyi
embert megbírságolták, megkapta büntetését. Ahogyan arról
beszámoltunk, Abony városvezetése minden lehetséges eszközzel fellép az illegális szemételhelyezés elkövetői ellen.
A többiek is számíthatnak arra, hogy büntetést kapnak!

Köszönjük a PR-Telecom
Zrt. segítségét!
Az új koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben egyre több segítő kezdeményezés indul
városunkban. Nemrégiben adtunk hírt arról,
hogy a digitális oktatás elősegítéséhez tableteket, asztali számítógépet ajánlottak fel
szervezetek és magánszemélyek. Az iskolák
jelzéseiből ugyanakkor kiderült, hogy vannak
olyan tanulók, akiknek az internetelérés is
nehézséget jelent, ezért az eszköz önmagában
nem jelentett megoldást. Az önkormányzat
és a PR-Telecom összehangolt programjának
eredményeként 17 segítségre szoruló család
juthat a napokban vezetékes internetszolgáltatáshoz Abonyban. A PR-Telecom Zrt. vezetői
az igények felmerülése óta a kezdeményezés
mellé álltak és felajánlást tettek arra, hogy a
veszélyhelyzet időszakában internetcsatlakozást építenek ki és használatot biztosítanak az
iskolák által javasolt tanulóknak. Abony város
közössége nevében köszönöm a PR-Telecom
Zrt. önzetlen felajánlását!
Pető Zsolt polgármester

Adományt hozott
az Esperanza Bendrobe!
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

Március 23-án a délelőtti órákban az Esperanza
Bendorbe vállalkozást üzemeltető család, Anita,
István és kisfiuk ajándékot hozott Abony Város
polgármesterének, Pető Zsoltnak. Az adománycsomag gumikesztyűket, speciális védőruhákat,
védőszemüvegeket, fertőtlenítőszereket, valamint levegőtisztító berendezést tartalmazott.
Az adomány igazán remek helyre került. Járdány Vanda települési képviselő a felajánlásokat
személyesen vitte el a Kostyán Andor Rendelőintézetbe, valamint a Családsegítő Szolgálathoz.
Jó érzés érezni az összefogás és a segítség erejét!
Köszönjük a Parti család segítségét! Jó egészséget kívánunk innen is! Vigyázzatok magatokra és
egymásra!

Szerkesztőségünk
és Abony Város lakossága
nevében is sok szeretettel
gratulálunk
és kívánunk ezúton is
sok boldogságot!
Március 3. Szabó Brigitta
és Vincze Zoltán Tamás
Március 6. Csizmadia Hajnalka
és Kun Zoltán, Szekeres Fanni
és Jakab Csaba Gábor
Március 7. Nyuli Ildikó Veronika
és Kállai Alexander Márk
Március 10. Szunyogh Barbara
és Telek László
Március 14. Rékasi Sára
és Zsikla István, Kozák Aranka
Erzsébet és Boris Márk Péter

FONTOS TELEFONSZÁMOK!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a koronavírus-járvány idején a fontosabb telefonszámokról:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI:
Polgármesteri Hivatal központi szám:
+36 53 360 135
Titkárság:
+36 53 360 135 / 101 és 107 mellék
Hatósági és Szociális Ügyek Osztály:
+36 53 360 135 / 112, 166 és 171 mellék
Településfejlesztési Osztály:
+36 53 360 135 / 142 és 145 mellék

Gazdasági Osztály:
+36 53 360 135 / 119 és 121 mellék
Adócsoport:
+36 53 360 135 / 124 és 125 mellék
A Humán Szolgáltató Központ
elérhetőségei:
+ 36 53 562 123, + 36 70 386 6671,
+36 70 517 8674

HÁZIORVOSOK ELÉRHETŐSÉGEI:
Körzet
1. felnőtt
2. felnőtt
3. felnőtt
4. felnőtt
6. felnőtt
7. felnőtt
2. gyermek
3. gyermek
4. gyermek

Háziorvos neve
Dr. Abonyi Viktor
Dr. Gyuris Valéria
Dr. Gorszky Tivadar
Dr. Harmath Ferenc
Dr. Gráf Zsuzsanna
Dr. Borbély Éva
Dr. Tóth Katalin
Dr. Imreh Zsuzsanna
Dr. Homoki Ildikó

Rendelőtelefon
53/360-113
53/360-178
53/360-513
53/655-755
53/360-139
53/655-422
53/655-147
53/655-146
53/655-990

ELHUNYTAK

Szerkesztőségünk
és Olvasóink nevében is
mély fájdalommal
osztozunk
a család gyászában!
Szórád Imre Károly 93 év,
Bontovics Istvánné 83 év,
Urbán Józsefné 81 év,
Kolompár Kálmánné 48 év,
Duma Albertné 85 év,
Gazsovics Istvánné 86 év,
Püspöki Márton István 54 év,
Szebeni Sándorné 88 év,
Szűcs Ferenc, Bárány István 87 év,
Soltész László 70 év,
Janó József 70 év,
Beviz László Tibor 65 év,
Szabó István 55 év,
Dirner József 80 év,
Barna Pálné 76 év

Kedves Vásárlóink!

A rendkívüli kialakult helyzet miatt
a PEZE PÉKSÉG – PEZE PECSENYE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLAL,
MINDENNAP 7.00–19.00 KÖZÖTT, nincs más dolgod, csak hívni a
PÉKSÉG: +36-70/368-68-82 PECSENYE: +36-70/773-26-24 telefonszámot!
Kiszállítás CSAK ABONY belterületén!
Kiszállítás minimális rendelési összege: 2000 Ft!
Óvjuk egymást és környezetünket,
aki teheti, maradjon otthon!
Tartsunk össze, légy szíves osszátok, segítsünk egymáson!
Köszönjük! MARADJ OTTHON!!! KÉRLEK!

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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Bemutatták Az új királyt!
Fantasztikus előadáson vagyunk túl. A Bihari Gyerekszínház és a Bihari Ifjúsági
Stúdió február 29-én mutatta
be közös darabját Az új király
címmel. A siker elsöprő volt.
Már a bemutató előtt több
héttel elkeltek az első meghirdetett előadás jegyei, ezért a
társulat egy nap duplázott – az
érdeklődők 14 és 18 órai kezdettel is megnézhették a produkciót.
A Bihari Gyerekszínházat
2012-ben a Bihari János Zeneiskola alapította, majd a rákövetkező évben az Abonyi
Lajos Művelődési Ház tehetséggondozó és dráma szakköreként folytatta működését
– nevét és a színkör vezetőjét és
rendezőjét továbbra is megtartva.
A Bihari Gyerekszínház ﬁataljaiból alakult meg a Bihari
Ifjúsági Stúdió, amelynek jelenleg is folyamatos az utánpótlása.
Az új király a régi és új „gyerekszínházasok” közös alkotása. Ki
ne ismerné a kis Szimba történetét, amely milliók gyermekkorát
határozta meg? Ez a történet a
legfontosabb értékekre hívja fel
a ﬁgyelmet: az önfeláldozásra,
becsületre, jó és rossz harcára.
Méltán hódította meg a Broadwayt is.
Óriási feladat várt a gyerekszínház stábjára, hogy ezt a
nagy múltú, több ﬁlmet is maga
mögött tudó mesét az abonyi
színpadra varázsolja. A színészeket és a háttérstábot is beleértve, körülbelül ötven ember
több hónapos, megfeszített, jól
összehangolt munkájára volt
szükség! Olyan emberekére,
akik szívüket-lelküket beleadták
– az utolsó hetekben szó szerinti
éjjel-nappali – munkába.

Tánckar (Bihari Ifjúsági
Stúdió): KORMOS KATA,
DRÁVAY ZORKA, FEKETE FANNI, VÁMOS BETTINA, ENYEDI DORINA,
NÉMETH ESZTER STEFÁNIA,
VIKARTÓCZKI
EMESE, TÓTH ANDRÁS,
LÉGRÁDI LILI, MOCSÁRI
ALEXANDRA
Díszlet: JÉBERT JÓZSEF
(ÖCSI), BALOGH TAMÁS

– Nagyon nehéz leírni azokat a
belső folyamatokat, vívódásokat,
amiket ezzel a darabbal éltem
át – fejtette ki a darab rendezője,
Debreczeni-Bakos Melinda. – Nagyon nagy kihívás volt színpadra
vinni azt az Oroszlánkirályt, amit
mindannyian ismerünk a gyerekkorunkból, ráadásul úgy, hogy
mégis más, több legyen. Bele
akartunk vinni valamit a saját
életünkből is. A munkálatok vége
felé már nem is hallottam magam
körül a külvilágot, mert egyfolytában a zene csengett a fülemben,
egyfolytában a színpadi megoldások kivitelezése járt a fejemben.
Minden idegszálammal rá kellett
koncentrálnom. Óriási, eddig
abonyi keretek között sosem látott
stábbal dolgoztunk. Nagy munka
volt a díszlet, a háttér, a sminkek,
az egész szafaris felvonulás. El
akartuk hozni a szavannát az abonyiaknak. Ez sikerült.
A darabot Abony Város Önkormányzata, az Abonyi Lajos
Művelődési Ház, Könyvtár és
Múzeumi Kiállítóhely, a Ferrobau-Abony Bt., a Dávid Textil
és a Paulo Kft. támogatta.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA:
2020. április 6-án kezdődő héten!
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2020. április 13-án kezdődő héten!

Szereplők:
Szimba: SZÖLLŐSI SZABOLCS/SZACSKÓ LEVENTE
Nala: FAJKA LÉDA ZSÓFIA/
FEKETE FANNI
Mufasa: FŰ PÉTER
Zordon: JANDÁCSIK PÁL
Raﬁki: FAJKA ZSANETT
Timon: NYÚLI VIVIEN
Pumba: BALOGH TAMÁS
ZSOLT
Zazu: KALI ENDRE ATTILA
Sarabi: JANDÁCSIK VIOLETTA
Hiénák: AGÓCS BOGLÁRKA, JANDÁCSIK DOMINIK, CSIZMADIA RÉKA,
KOVÁCS PANNA
Tánckar (Bihari Gyerekszínház): VARGA CINTIA,
KÁSSA KINGA, RIMÓCZI
ZORA, RETKES LILI, CSIZMADIA FANNI, ANGYAL
NOÉMI, CSABA VIVIEN,
BRUMÁR NOÉMI, BENNET PETTKER, FLAMMER
TEKLA

Kellékek: BALASI MOLNÁR ÁGNES, NAGY LILLA, DEBRECZENI MÁRK,
SZÖLLŐSI ERIKA, FAJKA
ZSANETT, FÁBIÁN BERNADETT, ENYEDI DORINA, TÓTH ANDRÁS, FEKETE FANNI
Háttér: HEGEDŰS FANNI,
HEGEDŰSNÉ
LANKUS
HAJNALKA, GÉRESI ANGÉLA, KOCSIS ZOLTÁN,
CSABA ATTILA
Jelmez: RÁTÓTINÉ MADARÁSZ ILDIKÓ, JUHÁSZ ISTVÁNNÉ
Koreográfus: DRÁVAY ZORKA, JANDÁCSIK VIOLETTA, DEBRECZENI-BAKOS
MELINDA
Hangosító: BUJDOSÓ TAMÁS
Fővilágosító: GUTI TIVADAR
Világosító: VERES FERENC,
BALOGH TAMÁS
Rendező: DEBRECZENIBAKOS MELINDA
Jandácsik Pál

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 30. – április 5. CSONTOS PATIKA
2020. április 6–12. BENU PATIKA
2020. április 13–19. ROZSNYAI PATIKA
2020. április 20–26. CSONTOS PATIKA
2020.április 27. – május 3. BENU PATIKA
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MARADJ OTTHON!

Ezt kéri a Szeretlek Abony csapata! Pető Zsolt polgármester és Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester asszony, valamint a VFE képviselői is üzenik,
hogy aki teheti, maradjon otthon ebben a veszélyes
időszakban. Különösen fontos, hogy a nyugdíjas korú

lakótársaink NE hagyják el otthonaikat, mert ők a
legveszélyeztetettebb célcsoport. Az önkormányzat
gondoskodik az idősekről! Március 21-én két molinót
is kifüggesztettek Abonyban az ABOKOM munkatársai.
Abony sajtó

Abony Város Önkormányzata táblagépekkel
segíti az iskolások
tantermen kívüli digitális oktatását
Március 20-án a reggeli órákban átadásra
kerültek Pető Zsolt polgármester irodájában
azok a táblagépek, melyeket az önkormányzat
vásárolt, valamint az Abonyi Karitász csoport
adományozott az iskolásoknak. Az iskolák igazgatói Járdány Vanda települési képviselőtől és
Izsó Balázs külsős bizottsági elnökhelyettestől
vették át a mobil eszközöket. A most kiosztott
táblagépeket az egyes iskolák adják át az érintett, jelenleg a tanuláshoz nélkülözhetetlen eszközzel nem rendelkező diákoknak. Ezeken kívül
több vállalkozó és magánszemély is tett felajánlást, a számukra már nem szükséges eszközöket
szintén megkaphatják a tanulók.

Maszkokat varrnak az önkéntesek Abonyban
Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester kezdeményezésére
csaknem 30 abonyi önkéntes vállalta, hogy arcmaszkokat készítenek a helyi lakosok számára. Köztük több profi varrónő,
és amatőr is van. Mindegyikük nagyon lelkes, és várja, hogy a
kiszabott arcmaszkanyagokat megkaphassák. Kókai-Dudinszky
Mónika alpolgármester elmondta, hogy első körben mintegy
350 darab arcmaszk előállításához szükséges anyagot szabattak le. A prototípusok elkészültek, már a gyártás is megkezdődött, több helyre is eljutottak
a védőmaszkok. Ezek természetesen
nem gyógyszertári maszkok, de arra
nagyon jó szolgálatot tesznek, hogy
védjük embertársainkat.

Kókai-Dudinszki Mónika alpolgármester elmondta,
hogy természetesen ezekhez a maszkokhoz ingyenesen lehet hozzájutni!
„Elsősorban a folyamatosan emberekkel foglalkozó személyek részére szeretnénk eljuttatni!” –
fogalmazott az alpolgármester
Lőrinczy Veronika sajtóreferens:
Az arcmaszkok készítésével kapcsolatban a napok-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a diákok nevében a Payroll Sytem Kft.-nek, mely cég
két új tabletet ajánlott fel a tanulók digitális oktatásának segítéséhez! A táblagépeket a Kinizsi
Pál Gimnázium diákjai kapták meg!

ban az Abony.hu közösségi oldalra videó és képek is
felkerültek. A kommentekből kiderül, hogy nagy az
igény a maszkokra, a lakosság nagyon örül a kezdeményezésnek, és várják, hogy kaphassanak ilyen
jellegű védőfelszerelést. A rengeteg pozitív visszajelzésből kiderül, hogy valószínűleg kevés lesz az
első körben legyártott arcmaszk. Az önkéntesek, alpolgármester asszony irányítása mellett így újabb
gyártás lehetőségét fontolgatják. Azt gondolom,
hogy ez az országban egyedülálló kezdeményezés.
Pető Zsolt polgármester előzetesen orvosok tanácsát kérte ki az ilyen arcmaszkokkal kapcsolatban,
és azt a visszajelzést kapta, hogy nagyon jó szolgálatot tesznek a veszélyeztetett időszakban ezek a
védőfeleszerelések, melyek kivétel nélkül 100%-os
pamutanyagból készülnek. Örülünk annak, hogy
ilyen pozitív a fogadtatása az akciónak! Örülünk
annak, ha segíthetünk ily módon is az abonyiaknak.

