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A koronavírus-járvánnyal összefüg-
gésben fennálló veszélyhelyzetre te-
kintettel 2020. március 16. napjától 
az Abonyi Polgármesteri Hiva-
talban az ügyfélfogadás tekin-

dések bevezetésére került 
sor. A személyes ügyfél-

zetes – telefonon vagy 

nik, ügyfélfogadási 

mélyes megje-

államigazga-
tási ügyekben 
(anyakönyv-
vel kapcso-
latos ügyek, 
házasságkötés 
bejelentése, további személyes nyi-

fordítunk arra, hogy a feladat ellátá-
sát maradéktalanul biztosítsuk vala-
mennyi abonyi lakos részére.
 Az elmúlt közel másfél hónapban 
tapasztaltak alapján elmondható, 

ügyfélfogadás, valamint az ügyin-
tézés a hivatalban akadálymentesen 
történik, az ügyfelek maradéktalanul 

köszönök a magam és a kollégáim 

formájában is érkeznek megkeresések 
a hivatalhoz, melyek az adott ügyben 

eljáró szervezeti egységhez ke-
rülnek továbbításra.

 A személyes ügyfél-
fogadás esetén min-
den esetben ajánlott 
a maszk viselése va-
lamennyiünk egész-
ségének védelme 
ér de kében. Ameny-
nyiben nem ren-
delkeznek otthon 

hivatal portáján 
tudunk bizto-

pontfoglalásra 

ink részére.
Annak érdekében, hogy 

Vigyázzanak magukra, szeretteikre
és vigyázzunk egymásra!

Tisztelt Lakosság!

abonyi kezdeményezés, mely szerint 
a ceglédi polgármester felajánlásának 

got kapnak az abonyi családok. A ma-
gok csomagolását Korbély Csabáné 
Ilike, a Humánpolitikai Bizottság 
elnöke végezte otthonában. Az ado-
mányok már célba is értek. Járdány 
Vanda

Menkó 
Niki volt, aki a közösségi szolgálatot 

dolgozza le. „Van, ahol a gyerekeket 
fogják megtanítani a veteményezésre, 
pedig eddig nem foglalkoztak ilyes-
mivel. Örülök, hogy mindenhol ilyen 
kedves fogadtatásban volt részünk!” 
– mondta el lapunknak Járdány Vanda 

Magyarország Kormánya és az Em-

Mozgáskorlátozottak Országos Szö-
vetsége kérésének helyt adva kiter-

ben bevezetett intézkedési tervet az 

lyekre is.
 Az intézkedési terv szerint szüksé-
ges felmérni, hogy az önkormányzat 
illetékességi területén hány olyan 
fogyatékos személy él, aki a veszély-

hogy segítségre lehet szüksége, pél-
dául a gondozó családtag betegsége 
vagy karantén idején.
 Abony Város Önkormányzata fel-

amennyiben a járványügyi helyzettel 
összefüggésben segítségre van szük-

gáltató Központtal a kapcsolatot.

családtagjait, továbbá a környezetük-

sák az érintetteket ennek a fontossá-
gáról.

jelentett Abonyban a Forró Elek utca 
állapota. Az út igen keskeny, a csa-
padékvíz elvezetése nem megoldott.  
Ezért hatalmas kátyúk éktelenkedtek 
rajta, nehezen járhatóvá vált. A napok-

Sza-
bados László vezetésével elvégezte a 
felújítási munkálatokat az útfelületen. 
Kovács László, a körzet települési 

régóta szorgalmazta az út megújítá-
sát. Most végre sikerült segíteni az 

volt, melynek szilárd útburkolatát 
úgynevezett itatásos technológiával, 
amerikai találmány alapján újították 

zás azonban nem váltotta be a hozzá 

ABOKOM szakemberei mart aszfalt-
tal terítették be az utat. Ez sem jelent 
végleges megoldást, de a mindenna-
pos zötyögésnek vége lett. 
polgármester és az ABOKOM igazga-
tója, Gáspár Csaba a helyszínen néz-
ték meg a munkálatok eredményét, és 
egyeztettek arról, hogy milyen módon 

ban a csapadékvíz elvezetésének kér-
dését. Abony városvezetése mindent 
megtesz annak érdekében, hogy minél 

„Örülünk, hogy a diákjaink iskolába 
szeretnének járni. Nagyon sok visz-
szajelzésünk van arra, hogy „jobb 
len ne rendesen tanulni”. Vágynak a 
megszokott tanári magyarázatokra, 
a személyes kapcsolatokra. Két hete 
már, hogy otthon tanulnak a diákok, 
és otthonról dolgoznak a tanárok. 
A digitális tanrendre való átállás fon-
tos állomásához érkeztünk, már van-
nak tapasztalatok. Figyelemmel kell 

nyeire, követelményszintjére. Válto-

saját iskolai digitális oktatási rend-

szert kell kiépítenünk. Szeretem, ha 
a kezdeti próbálkozások után hamar 
kialakul a tanár–diák közötti össz-

digitális oktatásból. Pedagógusaink a 
saját elveik, informatikai felkészültsé-
gük alapján kezdtek hozzá a digitális 

nagyon fontos a tananyag átadása és 
számonkérése, alacsonyabb évfolya-
mokon a kreativitás, a tanulói innová-
ció. Készül az „Etikett a digitális ta-
nítás–tanulás folyamatához”, melyet 
a honlapunkon is megjelentetünk.”
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               Orvosaink
  Az alábbi hasábokon köztiszteletben álló abonyi orvosok koronavírus-járván  n

  valamint az Abony Applikációban is megjelentek. Kérjük Önöket, hogy fo  g

Tisztelt, kedves ABONYIAK!

Mindenki örüljön, hogy Abony-
ban ez idáig ilyen jó a helyzet! 
Nincs súlyos koronavírusos beteg! 
KÉREM minden család maradjon 
otthon, ne járjanak egymáshoz, és 
csak a legszükségesebb esetben 
hagyják el otthonaikat!

re ne szervezzék meg a szokásos 
családi ebédeket, ne látogassanak! 
MARADJANAK OTTHON! Ezt 
most MINDENKINEK ki kell 
bírni!
 Csak a szabályok és utasítások 
szigorú betartásával lehet megme-
nekülni és egészségesen maradni. 
Annál hamarabb indul be újból a 
megszokott életünk, minél fegyel-
mezettebbek vagyunk!

Kérek MINDENKIT, 
hogy utcán, boltban, 
postán, piacon, pa-
tikában stb. viseljen 

maszkot, mert bizton-
ságérzetet ad, ha sür-

dolgunk miatt ki kell 
lépni a lakásunkból.
Hajrá MINDENKINEK, együtt 
megcsináljuk!

Jó egészséget kívánok, üdvözlet-
tel:

Dr. Imreh Zsuzsanna
 gyermekorvos

Tisztelt abonyi lakosok!

Nem azt látom a városban járva, 
amit a kijárási korlátozás miatt 
kellene, ez arra késztetett, hogy 
én is megszólaljak. Családok ví-
gan viháncolva vásárolgatnak, 

sok a nyugdíjas korú az utcán. 

a közterületen vagy a boltokban 

tetetteknek és családtagjainak 
aján lott, ha a kimozdulás vagy a 

 Furcsa háborúban állunk! Az 
ellenséget nem látjuk, csak akkor 
észleljük jelenlétét, amikor már 

veszteségek már nem elkerülhe-

Kedves Abonyiak!

Mára szinte közhellyé vált, hogy 

nagyon nehéz időket élünk most 

a világjárvány idején. Generációk 

kényszerültek rá, hogy a bőrükön 

érezzék, mit jelent a szolidaritás, 

a társadalmi felelősségvállalás. 

Hétköznapi cselekedeteink adnak 

választ arra, hogy megértsük, mit 

jelentenek ezek a „nagy szavak”, 

melyek nem nagyon szerepeltek a 

mindennapi szóhasználatunkban 

nekünk, egyszerű embereknek. 

Egyszerű a kérés: maradjunk ott-

hon.

 Ezzel azonban kifejezhetjük a 

környezetünk felé, hogy felelős-

séget vállalunk a környezetünk-

ben élő sérülékeny csoportokért. 

Maszkot, kesztyűt viselünk köz-

területen, sietősebben, céltuda-

tosabban vásárolunk, távolságot 

tartunk egymással, otthon pedig 

betartjuk az ajánlott higiénés 

rendszabályokat.

 Ellenállunk a jó idő kínálta 

kí sér tés nek, és inkább otthoni 

csa lá di programot választunk. 

Az elmúlt hetekben sokféle véle-

ménnyel találkozhattunk mi is a 

rendelőben. Igyekszünk türelme-

sen megnyugtatni a hozzánk for-

dulókat, ami persze nem egyszerű, 

meg kell birkózni nekünk is a saját 

szorongásainkkal.

 Köszönjük a felénk áradó sze-

retetet, hogy telefonon keresztül 

is bíznak a szakértelmünkben. 

Abonyi állampolgárként pedig kö-

szönöm a rengeteg önkéntes mun-

káját, akik segítik rászoruló bete-

geinket abban, hogy mindannyian 

otthon maradhassanak.

Számtalan példáját 
látni a városban ma-
napság a jóságnak, a 
szolidaritásnak! Azt 
kívánom, maradjon 
ez így meg majd a 

pedig még nem értik, 
nem látják, hogy fele-

akár saját családjuk-
ra is súlyos veszélyt 
jelenthet, kérem tájé-
kozódjanak a napi hí-

hogy Olaszország, 
vagy Budapest mesz-
sze van.
 Manapság gyakran így búcsú-

vigyázzon magára! Egyetlen bete-
gemet sem szeretném elveszíteni!
 Kedves Abonyiak! Vigyázzunk 

magunkra, egymásra! Ugye senkit 

sem szeretnénk elveszíteni?

Dr. Borbély Éva háziorvosvagy hóhér, ha nem veszi komo-
lyan a jelenlegi nem túl szigorú 
szabályokat!
Olyan háborút ví-
vunk, amit nem az 

tünk meg, hanem a 
gyengék, ostobák mi-
att veszíthetünk el!

Dr. Borbély Éva 
üzenete

Dr. Imreh Zsuzsanna 
üzenete

 Ez a betegség nagyon sok min-

észrevegyük, mi a legfontosabb 
az életünkben!
 Legyen CSENDES ÜNNEP ez 
a HÚSVÉT minden magyar csa-

Dr. Abonyi Viktor 
üzenete

ládnak, hogy sokaknak közülünk 
ne ez legyen az utolsó!
Hajrá Magyarok!

Hajrá Abonyiak!

Tisztelettel: 

dr. Abonyi Viktor háziorvos

(A felhívás húsvét előtt jelent meg.)
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üzenetei
n  nyal kapcsolatos üzeneteit olvashatják, melyek az Abony.hu facebook oldalán,
fo  gadják meg, szívleljék meg ezeket a sorokat, üzeneteket. Együtt sikerülhet!

 – Az elmúlt hetekben az embere-
ket leginkább az foglalkoztatja:
 – Mi ez a COVID-19?

zott világjárvány az életünkben?
 – Mit tehetünk azért, hogy a leg-
kisebb veszteséggel, a legjobb ered-

 – Hogyan tudunk egészségesen 
és embertársaink egészségét meg-
óvva megküzdeni a nehéz és isme-
retlen helyzetekben?
 Azt fontos leszögezni, hogy az 

betartásán életek múlhatnak! (Pl. 
karanténhelyzet vállalása, a korlá-
tozott kijárás elfogadása, fegyelme-

gyakorlása, Semmelweis hazájában 

tartása.)
A pszichológia arra ta-
nít, hogy javítani egy 
helyzeten akkor tu-
dunk leghatékonyab-
ban, ha magunkkal 
kezdjük a változást!
 Legfontosabb annak a tudatosí-
tása, elfogadása, hogy a légutakon 
tüsszentéssel, köhögéssel nagy 

terjedésének megakadályozásában 
az izoláció betartása segíthet legin-
kább.
 Fogjuk úgy fel, mint egy akci-
ót, melyben okos szervezetünket 
felszólítjuk – csinálj valamit, mert 
veszély van! –, és ennek következ-
tében tanítási folyamatba helyez-
zük az idegrendszerünket, hogy a 
feszültség, ami ennek az ismeret-
len helyzetnek a hatására bennünk 
keletkezik, egy pozitív akció, egy 
pozitív járvány része legyen. 
 A hogyan segíthetek másoknak 
gondolata felfokozza az immun-

minket testi, lelki egészségünkben.
 Vírusfenyegetettségben éljük 
napjainkat!
 A járvány kemény lecke, de szá-
mos tanulsággal is szolgál az embe-
riség számára!
 Az új koronavírus, SARS COV 2, 

ronavírus közül egy teljesen új ge-
netikai állományú vírus, pontosan 
még nem ismert terjedéssel, szerte-
ágazó tünetekkel, tünetegyüttessel, 
az egyének genetikai adottságaitól 

képességgel.
 Az emberi megbetegedést okozó, 

között válhatott le az állatokon 

mát okozta.

Közel-Keleti Légúti Syndromat 
okozó MERS, Szaúd-Arábiában 
jelent meg, magas halálozással az 
arab vidéken napjainkban is fenye-
get. A jelenlegi SARS-hoz hasonló 
COVID-19, mely leginkább ka-
maszkortól kezdve minden korosz-

betegítésén át kialakuló oxigénhi-
ány okozta sokszervi elégtelenség 
miatt halálhoz vezethet. Az, hogy 

lyosságú tünetekkel, milyen kime-
netellel szenvedi el a betegséget, az 
egyén genetikájától, az immunrend-

 A virológusok, a gyógyító szak-
emberek számára is még ismeretlen 
lefolyású, de az már ismert, hogy 

lenül betegséget okozó vírussal van 

kiismerjék a vírus tulajdonságait, 
hogy megtalálják ellene a hatásos 

Ad dig mi, emberek úgy tudunk ré-
szesei lenni ennek a folyamatnak, 

kat, válasszuk az etikus, huma-
nisztikus magatartást, magunkkal 

hiszen nem tudhatjuk, kinek és ho-
gyan reagál az immunrendszere az 

a korlátozott emberi kapcsolatháló 
értékeit. Fontos, hogy legyünk kre-

A puszta tervezés – 
napirend/hetirend – 
megnyit olyan biológi-
ai csatornákat, ami az 

táplálja az idegrend-

immunrendszerünket.
 Fontos, hogy ebben az új hely-
zetben is tartsunk rendszert: kel-

magunkat és a gyerekeket is úgy, 
mintha dolgozni, iskolába készül-
nénk. Helyes arányt tartsunk mun-

tervezzük meg a család étrendjét, 
vitamin, zöldség-gyümölcs legyen 

munrendszer karbantartását segít-
ve. A naponta végzett mozgás segít 
a stressz oldásában. Itt a tavasz, a 
napsütés, legyünk OTTHON a sza-
badban. A járvány végeztével még 
arra is rájövünk, milyen jó, ha vég-
re otthon lehetünk, nem kell rohan-
ni sehova!
A járványt csak ösz-
szefogással, közös fe-

gyunk önmagunkért, 
családunkért, lakókö-
zösségünkért, vá ro-
sun kért, or  szá gunkért 

zésért, a Földért!
 Antoine de Saint-Exupery sza-
vait idézve: „Most valósággá válik 
minden édes remény, mely ott ég a 
szívünk rejtekén. Hogy szép lesz-e, 
csupán rajtunk áll. Te egyszer s 

amit megszelídítettél.”

Dr. Homoki Ildikó

Dr. Tóth Katalin üzenete

 Kérem, gondolják végig, mi a 
könnyebb, most a megszorítást 
betartani, vagy elveszíteni szeret-
teiket. Köszönöm, hogy végig ol-
vasta és elgondolkodik rajta.

Dr. Tóth Katalin
gyermekorvos

Kedves Abonyiak!
Olvasom a sok bejegyzést és nem 

ellenére miért vannak ilyen sokan 
az utcán, a boltokban. Például az 
anyukák a gyermekeikkel vásá-
rolnak, sétálnak.
Nem hiszem, hogy egy 
kis szervezéssel nem le-
hetne megoldani, hogy 
valaki vigyázzon a gyer-

sárolnak. Könnyebben és 
gyorsabban is haladna.
 Most itt volt a HÚSVÉT, tu-
dom, hogy mindenkinek nehéz. 
Régen nem ehhez voltunk szok-
va. Most, ha nem akarjuk, hogy a 

talokat – elveszítsük, TARTSUK 
BE A SZABÁLYOKAT! Én sem 
tudok hazamenni az enyéimhez. 

Dr. Homoki Ildikó 
üzenete
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Kiállás
napja

„Veszélyhelyzet idején…”

Vannak helyzetek, 
ami kor az életünkben 
csak az összetartás, az 
együttes kiállás segít. 
Ennek mottójára egy 
országos kezdeménye-
zés indult a Rádió1 
csatorna által, mely-
nek keretében arra 
invitálták a rádió hallgatóit, 
hogy ablakokba, erkélyekbe, 
házak udvarára kiállva ápri-

órakor a Halott Pénz Amikor
feladnád

 A Kiállás napja alkalmá-

iból egyszerre csendült fel az 
Abonyi Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak, valamint az Abo-

Könyvtár és Múzeumi Kiállí-
tóhely munkatársainak hangja.
 A közös éneklést Polgár-
mester úr meg is örökítette.
 Hiszünk abban, hogy együtt-

is túljutunk.

Gáspár Anita

A kéréseknek eleget téve saját 
érdekünkben betartjuk, amit 

„MARADJ OTTHON”
A koronavírusos-veszélyezte-
tett ség miatt az otthonunkban 
tartózkodunk saját és környe-
zetünk egészségének megvédé-
se érdekében. Megszüntettünk 
minden társas érintkezést. Az 

összefogással gondoskodik.
 A koronavírus miatt nincs 
bennünk feszültség, megtalál-
juk a mindennapos tennivaló-

kertészkedésnek, 
a virágok átülteté-
sének, ültetésének, 

dug vá nyo zásának. 
De vannak a laká-
son belüli olyan 
feladatok, mint 
csa lá di fénykép-
albu mok, szakács-
könyvek, receptek 

rendezése.
 Mindezek mellett folyamato-

órára kész – hála a digitális esz-
közöknek. Bízunk abban, hogy 
hamarosan túl leszünk ezen a 
nehéz helyzeten. Most ebben a 

Varga Sándorné
Abony Város 

Egyesület elnöke

Munkák a Baross Gábor úton

A Baross Gábor út egyes sza-
kaszainak rossz állapota régóta 
megoldatlan probléma. A közle-

miatt az önkormányzat kezde-
ményezte az állami út felújítá-

hiányában – arra eddig nem ke-

az Alkotás és Vasút út közötti 
szakaszon az önkormányzat az 

Abokom Kft. köz-

m e g e m e l k e d e t t 
pad ka nyesésével 
és a csapadékvíz-

kí tá sá val, így a víz el ve ze tés meg-
oldásával segí ti a Magyar Közút 
útfenntartó munkáját. Reménye-

az állami fenntartó a kátyúk és 
a töredezett részek kijavításával 
helyreállítja a Baross Gábor út 
burkolatát. A javítási munkálatok 
idejére kérik a lakosság megérté-

Képek:
Járdány Vanda 
települési

Munkában Abony „virágosítói”

Az ABOKOM telep-

folynak a munkálatok 
a fóliasátrakban. Itt 
termelik meg Abony 
város virágpalán táit, 

10 ezret nevelnek. Molnár Gá-
bor kertész lapunknak elmondta, 
hogy összesen 8-féle egynyári 

majd Abony Város köztereit dí-
szítik. A Taverna és a Sportcsar-
nok közti részre levendula-ül-
tetvényt telepítenek, melyhez a 
növénykék már lassan készen is 

állnak. Molnár Gábor kiemelte, 
hogy remek csapattal dolgozik, 
ügyes brigád készíti, pikírozza a 
növénykéket. Mivel még fagyos 

a virágokat éjszakánként. Jó 
munkát kívánunk kedves mind-
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Ahogyan azt kedves olvasóink is láthatják, már több digitá-
lis misét tettünk közzé az Abony.hu facebook oldalán, melyet 
Molnár Péter plébános úr celebrált. A lakossági visszajelzések 
alapján igazán sikeresnek és közösségépítőnek mondhatjuk 
ezen alkalmakat. Egyben új dimenziók is megnyíltak a hívek 
előtt, akik távolabbi településekről, akár külföldről is nyomon 
követhetik ezen miséket, melyeket rögzítve később bármely 
időpontban megtekinthetnek az érdeklődők.
A digitális misék eddigi tapaszta-
latairól kérdeztem Molnár Péter 
plébános urat, Izsó Balázs külsős 
bizottsági elnökhelyettest, az ötlet-
gazdát.

Tisztelt Olvasók,
Kedves Testvérek!

Molnár Péter római katolikus plé-
bá nos vagyok, szeretettel köszön-
töm Kedves Mindnyáju-
kat!
 A Városháza sajtó-
sától jött ma egy ked-
ves levél, melyben ér-
deklődik, hogy 

milyen tapasztalataim vannak az 
online misékkel kapcsolatban, ill. 
hogy milyen visszajelzéseket kap-
tam? Ha csak röviden válaszolhat-
nék, azt mondanám, hogy minden 
várakozásomat felülmúlta az a sok 
kedves reakció, amely a szentmi-
sére, a keresztútra, ill. a pár perces 
videóra érkezett. Higgyék el: nekem 
is kell a megerősítés, a papnak is 
kell a biztatás! Aki nézte a szent-
misét vagy látta a videót: hallhatta, 
amikor elmondtam, hogy meny-
nyire szokatlan és nehéz az üres-
ségtől visszhangzó templomban 
egy – az oltárral szembe helyezett 
kamerába beszélni, így celebrálni a 
szentmisét. Isten segedelmével sike-
rült minden, de féltem az újdonság 
hatásától. Azonban rögtön jöttek 
levelek, sms-ek és Viber-üzenetek, 
melyekben biztattak, hogy „jó volt, 
csak így tovább!”. Itt is szeretném 
megköszönni a kedves szavakat! 

Kaptam levelet Németországból és 
Belgiumból is, ott élő „hazánk fi ai” 
és lányai írták, hogy milyen jó volt 
az ő kedves abonyi templomukból 
látni a szentmisét, együtt imádkoz-
ni a nagypénteki keresztutat; Jézus 
szenvedés-történetét. Ma pedig 

épp autószervizbe kellett men-
nem, ahol az egyik ott dolgozó 

barátom örömmel mesélte, 
hogy ők – bár valláso-

sak, de templomba nem 
járnak –, most viszont 
otthon nézték a szent-
misét, még kamasz 

gyermekei is! Ez az 

elismerés számomra mindennél 
töb bet ér, erőd ad ahhoz, hogy ezt 
– míg ez áldatlan állapot meg nem 
szűnik – folytatni kell!
 Köszönök minden biztatást, ér-
tünk mondott imát; egyben kérem 
szíves türelmüket, hiszen ebben a 
videós világban én is csak kisdiák 
vagyok.
 Ahogy polgármester úrnak is 
mondtam: készüljünk fel a legrosz-
szabbra, de bízzunk a legjobbakban; 
emellett pedig kérjük Isten segítsé-
gét!
 Kívánok mindenkinek sok erőt, 
kegyelmet; kitartást ahhoz a sok jó-
hoz, amit ebben a nehéz helyzetben 
egymásért tesznek!
 Egyben köszönöm a segítségét 
a szentmisék közzétételében, Isten 
fi zesse meg mindenkinek sokszo-
rosan!

Tisztelettel, üdvözlettel:
Molnár Péter plébános

Izsó Balázs külsős bizottsági elnökhe-
lyettes:
 A koronavírus-fertőzéssel nemcsak 
egy új és ismeretlen betegség, hanem 
egy idáig elképzelhetetlen helyzet is 
előállt. Annak ellenére, hogy a min-
dennapjainkat alapvetően meghatá-
rozza a digitalizáció, ki gondolta volna 
pár hónappal, sőt, pár héttel ezelőtt, 
hogy például az iskoláknak egyik nap-
ról a másikra kell átállniuk a digitális 
oktatásra? Nagy vállalatok leállnak, 
az irodai dolgozók home offi  ce-ból 
végzik a munkájukat, átalakul a szol-
gáltatóipar?! A manapság rengeteget 
emlegetett digitális eszközök még in-
kább felértékelődtek, hisz ezekben a 
nehéz időkben nem csak a kapcsolatot 
teremtjük meg általuk a külvilággal, 
hanem sokunknak az elsődleges mun-
kaeszközeivé is váltak.
 Így hát van, akinek gyökeresen, van 
akinek kevésbé, de mindnyájunknak 
ki kellett mozdulnunk a komfortzó-
nánkból, ha szerettünk volna legalább 
egy kicsit visszakapni a kijárási korlá-
tozás és a koronavírus-fertőzés előtti 
időszakból.
 Sajnos a veszélyhelyzet kihirdetése 
hatással volt az egyházakra, templo-
mokra és azok közösségeire is, hiszen 
most a hívek nem látogathatnak ezen 
helyekre sem. A város vezetése fon-
tosnak tartja, hogy lehetőségeihez 
mérten, ahol csak tud segítsen, így 
gyorsan megszületett az ötlet, hogy ha 
ugyan nem is élőben, de a közösségi 
média és a digitális eszközök erejét 
felhasználva elvigyük a hívek ottho-
nába a vasárnapi misét, Molnár Péter 
plébános úr által celebrálva.

Milyenek az eddig tapasztalatai-
tok?
 Mondhatom azt, hogy minden 
képzeletet felülmúl idáig ez a kezde-
ményezés, hiszen nem csak helyből, 
Abonyból, de a világ több pontjáról is 
érkeztek pozitív visszajelzések, ame-
lyek megerősítenek minket abban, 
hogy a kezdeményezésünk sikeres 

volt, nagy igény van az „online misé-
re”.

Mennyire fontos a mai világban, 
hogy ezekkel az online módszerek-
kel összetartsatok egy közösséget?
 Ahogy korábban is említettem, 
ezek ben a vészterhes időkben felérté-
kelődtek a digitális eszközök és online 
módszerek, annak ellenére, hogy a 
közösségek most nem lehetnek fi zi-
kálisan is együtt, rengeteg eszköz van 
arra, hogy ha nem is élőben, de virtu-
álisan „találkozhassunk”. Nagyon fon-
tos, hogy a veszélyhelyzet által hozott 
korlátozások által a lehető legkevésbé 
sérüljenek az emberi kapcsolatok. Ki 
kell lépnünk a komfortzónánkból, de 
a közösségek együtt tartása most még 
inkább kiemelten fontos.

Hogyan sikerült ezt megtenni?
 Miután az „online mise” ötlete meg-
fogalmazódott, nagyon rövid idő alatt 
már a megvalósítás előtt álltunk. Mol-
nár Péter plébános úr először érthető 
módon kétkedve fogadta a kezdemé-
nyezést, de végül nagy örömmel látott 
munkának Járdány Vanda képviselő 
asszonnyal, aki a technológiai feltéte-
leket biztosította és a felvételeket elké-
szítette. Csupán pár nap alatt sikerült 
mindent előkészíteni, így március 29-
én, vasárnap 9-kor sikerült is közzé-
tennünk az első abonyi „online misét”.

Nézze Ön is az Abony.hu facebook 
oldaláról elérve az abonyi online 
misét! Sok szeretettel várjuk Önt 

reggel 9 órától! Amennyiben más 

Sikeres a digitális mise Abonyban

Lapunknak  polgármester 
arról számolt be, hogy Cegléd Vá-
ros polgármestere jóvoltából 2 má-

érkezett Abonyba. Az adomány 
1/2–1/2 kg-os csomagokba kerül és 

mag házi kertben való elültetését. 

zöldség megtermelésében és a kis-

 A képen 

zottsági elnök látható, aki a borsó és 
a bab kimérését végzi. Köszönjük!
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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!

Kedves Vásárlóink! 

Varga Róbert

Kó kai-Dudinszky Mónika

Szociális segítségnyújtás Adományozott az Abonyi Kutyaiskola

Poloznik Dávid

Az éjszaka most…

A városból,
Minden utcából.

Hallgat minden,
Kibelezve az utak,
Csak a szél lopakodik rajta,

Láthatatlanul suhan,
Néhol befütyül,
Neon világít reggelig.

Sejtet a sötét,
Okkal áll a Holdfény,
A kirakatban sápadozik.

...de nagy lett a csend,
Nem mulatnak, sehol a zene,
  lárma
Félnek, nagyon félnek…

2020. március 21.

Köszönjük a támogatást!
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Házhoz szállítást vállaló abonyi vállalkozók

Gyógyszertári ügyelet

2020. április 27. – május 3. BENU PATIKA
2020. május 4–10. ROZSNYAI PATIKA
2020. május 11–17. CSONTOS PATIKA

2020. május 18–24. BENU PATIKA
2020. május 25–31. ROZSNYAI PATIKA

Április 9-én  polgármester felkereste irodájában 

Vállalkozás
megnevezése

Árusított termékek 
köre

PEZE PÉKSÉG
– PEZE PECSENYE

Élelmiszerek, kenyér-
félék, pékáru, cukrász-
sütemények, meleg 
ételek a Pecsenye 

rendelés 2000 Ft)

Pékség: 70/368-68-82
Pecsenye: 70/773-
26-24

30/905-74-23

Étlap szerinti meleg 53/360-600

Étlap szerinti meleg 
ételek

30/511-33-99

Lilaakác Panzió és 
Étterem

Étlap szerinti meleg 
ételek

53/655-112
30/411-7718

T- Burger Étlap szerinti meleg 
ételek

30/553-47-68

Chicago Pizza Pecsenye Étlap szerinti meleg 
ételek

20/384-80- 50

AgroPont Kertészeti 
Szaküzlet szükséges minden

termék, magok, 

20/394-44-83

PURINA
Takarmányáruház – 
Abony

Állatok számára 

felett, kedd és péntek)

53/535-2285
20/221-8818

Ildikó Zöldségese Zöldség–gyümölcs
KISZÁLLÍTÁS:
H–P: 13.00–17.00

70-319-6384

Mártika néni
cukrászdája

Sütemények, torták

termékeiket a rendelés 
napján 11.00-13.00 

53/361-364

Kossuth cukrászda
és pékség

Sütemények, torták, ke-
nyerek, péksütemények 
8-tól 13-ig 500 forint 

Abony területén

30/655-65-57

Dó-Mi Élelmiszer Bolt Élelmiszer, kenyér, 30/238-49-94

Központ
Speciális élelmisze-
rek sportolóknak és 
egészségesen táplál-

30/289-33-80

Ferrobau- Abony Bt. Acéláru 20/944-77-17

ÉleTrend Üzlet Gluténmentes, cukor-
mentes termékek,
gyógyteák, reform 

5000 Ft alatt 300 Ft a 

5000 Ft felett ingyenes!
H–P: 17.00–18.00

20/425-20-45
Molnár-Haraszti Dóra

Debreczeni–Bakos 
Virág- és Palánta 
Kertészet

Zöldség–gyümölcs,

rágok, zöldségpalánták 30/ 288-91-70

Hollóné Marika 
zöldség–gyümölcs
kereskedés

Zöldség–gyümölcs 30/209-87-67

Kossuth Vitaminsarok Zöldség–gyümölcs,

Ft felett: 8.00–13-00

30/415-82-34
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HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

Herédi Nikoletta és Skultéti Gyula, 
Herédi Adrien és Skultéti Dávid

Varga Alexandra és Mihály Tamás

Sipos Barbara és Kelemen István, 
Jakab Cintia Dóra

és Pap Zoltán Kálmán

Fekete Emese és Csáki Norbert, 
Lukács Beatrix Ágnes 
és Bancsok Róbert

ELHUNYTAK

Bata István 66 év, 
Varga Pálné 79 év, 

Vadas Sándorné 60 év, 
Kormány Györgyné 85 év, 
Juhász Márton József 64 év, 

Lukács István 93 év, 
Dorogi István 59 év, 

Gönczöl Mihály 80 év, 
Szarvák Bence Zoltán 18 év, 

Rajki Józsefné 65 év

Bihari Ifjúsági Stúdió „online üzemmódban”
Abony városa nagy és gazdag 
múltat tudhat magáénak az 

Debreczeni-Bakos 
Melinda

(A dzsun gel könyve 2012, Oli-
ver! 2013, Aladdin 2014, István, 
a király 2014, Jézus Krisztus 
Szupersztár 2015…

Balogh Tamás Zsolt
és Drávay Zorka

Ti 
amo, Balaton! szintén osztatlan 

Az új király

Az online felületen 
va ló megjelenés mellett 
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Köszönjük rendőreink áldozatos munkáját, melyet a koronavírusjárvány-veszé-
lyeztetettség idején tanúsítanak! Kívánunk nekik jó erőt, egészséget, kitartást!

Digitális tartalom, virtuális értékközvetítés

A koronavírus-járvány miatt az 

átalakult. Ez tapasztalható a kul-
turális területen is, hiszen a kü-

nyek, mozik, színházak bezártak 

mögött viszont továbbra is lázas 
munka folyik. Ennek az egyik 
legfontosabb mozzanata az, hogy 

meg az értékközvetítés. A kultúra 

hogy a tartalmak minél színeseb-
bek, változatosabbak és kreatí-
vabbak legyenek – így elkészült 
egy virtuális tárlatvezetés a ta-

összhangban egy kreatív munka, 
amely az olvasás fontosságát, sze-
retetét hangsúlyozza.
gyelmet szentelünk arra, 

hogy a hagyományos, ám 

zünk virtuálisan. A József 
Attila Szavalóverseny több mint 

egyik legrégebbi program, amely 

kezett Korbély Csabáné, Zalán 
Tibor és B. Kóté Lilla abonyi köl-

vállaltak évek óta rajta, illetve 

sai is egy közös szavalással tisz-

Csányi Sándor és 
Fekete Gábor

állítása mellett nagy segítséget 
nyújtanak a szakköreink is, akik 

hogy mit csinálnak a karantén 

ségek, könyvbemutatók is várha-

szórakoztató, innovatív meglepe-

Jandácsik Pál

A koronavírusjárvány-veszé-
lyez te tett ség miatt Abonyban 

Egyesület elnöke, Juhász Pálné 

füstjét a Mikes-tónál észlelték. 

kaszánál, az újszilvási elágazás 
után keletkezett.

let tagjai ezen kívül is rengeteg 
szolgálat teljesítésével segítik 
a lakosságot a koronavírusjár-

kéntesként a lakosság számára 

kat, és kitartást, jó egészséget 

Nagy meglepetésben volt része az önkéntesnek!
Kánya Erika folyamatosan végez 
önkéntes munkát az abonyiak ér-

Fekete Róbert szerette 
volna megköszönni azt, amit Eri-

egy nagyot, és teljesítette Erika 
egyik álmát, aki már régóta sze-

tett követte, és Robi, karöltve Kó-
kai-Dudinszky Mónika alpolgár-
mesterrel ellátogatott Erikáékhoz 

kor porszívó helyett három néma 

gármester asz-

zsák takarmányt 
is hozott ma 

nunk az önkén-
tesnek további 

A napokban olvasóink arról 
értesítettek bennünket, hogy 

Csám-
pai Attilától, a megyei kataszt-

hogy a száraz aljnövényzet 

egy alsó épületre is. A lángokat 

gyorsan eloltották, személyi sé-
rülés nem történt, és az anyagi 

LV

Tűz volt a Körte utcában
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Nehézkes a jegyvásárlás a Volán járataira

Sajnos a koronavírus-járvány mi-
att nem lehet az autóbuszokon 
jegyet vásárolni. A Volánbusz on-
line felületén az Abonyt érintő 
desztinációban nehézkes a jegyvá-
sárlás. Marad még egy megoldás, 
a Volánbusz speciális applikációja. 
Ehhez azonban kell okostelefon 
és bankkártya is. Aki ezek közül 
valamelyikkel nem rendelkezik, 
sajnos nem tud Abonyban busz-
jegyet vásárolni. Az esetről Pető 
Zsolt, Abony Város polgármestere 
is értesült, és haladéktalanul leve-
let írt az ügyben az illetékeseknek. 
A Volán válasza sajnos nem meg-
nyugtató, mert kiderült belőle, 
hogy hiába is kéri a városvezető, 
továbbra sem telepítenek Abony-
ba jegyautomatát. Dr. Őry Ferenc 
utaskapcsolati vezető Pető Zsolt 
polgármesternek címzett válasz-
levelében leírta, hogy:  
 „ Az autóbuszon történő jegyvá-
sárlás átmeneti felfüggesztésére 
az autóbusz-vezetők és az utasok 
egészségének védelme érdeké-
ben került sor.
 Tisztában vagyunk vele, hogy 
nem mindenki rendelkezik a mo-
biljegy vásárlásához szükséges 
eszközökkel és feltételekkel, de 
a meglévő lehetőségek mellé ezt 
a megoldást tudtuk ilyen rövid 

idő alatt felkínálni. Minden igye-
kezetünkkel azon vagyunk, hogy 
biztosítsuk a munkába járás fel-
tételeit, valamint a létfenntartás 
szempontjából fontos üzletek és 
intézmények megközelíthetősé-
gét. Rendszeres munkába járás-
hoz utasainknak javasoljuk a bér-
letigazolvány kiváltását, melyre a 
legközelebbi jegypénztárban van 
lehetőség, illetve telefonon az 
egyes járatokra vásárolható me-
netjegyekről is ott tudnak konk-
rét információval szolgálni.
 A pénztárak elérhetőségeit itt 
találja: https://www.volanbusz.
hu/hu/jegy-es-berlet/szeme-
lyes-vasarlas
 További frissülő információkat 
talál társaságunk honlapján: htt-
ps://www.volanbusz.hu/hu/koro-
navirus
 Menetjegy-automata Abonyban 
történő kihelyezésével kapcso-
latban tájékoztatjuk, ennek meg-
valósítása jelenleg sajnos nem áll 
módunkban.”
 Jelenleg arról folynak a tár-
gyalások, hogy esetleg lehessen 
venni valahol elővételben jegyet 
a városban. Bízzunk benne, hogy 
előbb-utóbb megoldódik ez a 
prob léma.

Abony sajtó

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI:

HÁZIORVOSOK ELÉRHETŐSÉGEI:
Körzet Háziorvos neve Rendelőtelefon
1. felnőtt Dr. Abonyi Viktor 53/360-113
2. felnőtt Dr. Gyuris Valéria 53/360-178
3. felnőtt Dr. Gorszky Tivadar 53/360-513
4. felnőtt Dr. Harmath Ferenc 53/655-755
6. felnőtt Dr. Gráf Zsuzsanna 53/360-139
7. felnőtt Dr. Borbély Éva 53/655-422
2. gyermek Dr. Tóth Katalin 53/655-147
3. gyermek Dr. Imreh Zsuzsanna 53/655-146
4. gyermek Dr. Homoki Ildikó 53/655-990

FONTOS TELEFONSZÁMOK!

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

Abonyban a lakosság többsége 
betartja a szabályokat
Április 11-én, szombaton 
Zsolt polgármester, valamint 

 települési kép-

nál és a piacon a koronavírus 
elleni védekezést segítve vé-

ket betartja, és a számára 

va la mint sokak hordanak vé-

Zsolt polgármester április 10-i 

 „A kijárási korlátozás be-

Zsolt polgármester.

FIGYELEM!
A „Mikes-tónál” tilos a horgászat és min-
den közösségi összejövetel, a szabályok 
betartását a polgárőrség segíti!

Önkéntes szerepben segítettek
a Kultúra Háza munkatársai

lett asztali szá-
mítógépet vittek 

kek digitális ok-
tatását.
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Kedves Abonyiak!

Talán nem mindenki tudja, hogy Abony-

ban számtalan olyan civil szervezet mű-

ködik, melyek csendben, a háttérben 

dolgozva segítik a város életét. Termé-

szetesen ezeknek az egyesületeknek 

mind-mind más feladata van. Néhány 

ismertebb név az Abonyi Fúvószenekari 

Egyesület, Horgászegyesület, A Muzsiká-

ló Gyermekekért Alapítvány, Galambász 

Egyesület, Nagyabonyi Színkör, de említ-

hetnénk itt nagyon sok létező egyesü-

letünket.

Ezek közül van néhány igen nagy múlttal 

rendelkező, mint a Györe Pál által létre-

hozott Múzeum Baráti Kör, amely 1986 

óta segíti a Falumúzeum munkáját.

 Célunk, hogy megismertessük és 

meg sze ret tessük a város múltját az em-

berekkel, a felnövekvő új generációkkal.

 Alakulása óta eltelt számtalan év, 

tagjai mostanra már az idős és szép-

korúak generációjához tartoznak, ezért 

legfőbb feladatunknak tekintjük a fi ata-

lok egyesületi munkába való bekapcso-

lását, érdeklődésük felkeltését.

 Ennek érdekében, többek között, már 

több éve megrendezzük, a művelődési 

házzal közösen, a Kézműves Napot, a 

Györe Csaba Helytörténeti vetélkedőt, 

melyen nagy örömükre sok csapat vesz 

részt, illetve a nyári helytörténeti tábort 

is, amely átlagosan 25 főt vonzott az el-

múlt években.

 Úgy látszik, hogy siker koronázta 

mun kánkat, mert a változatos és ér-

dekes programok a gyerekek visszatérő 

jelentkezését eredményezte. Ennek na-

gyon örülünk.

 Tagságunk jelenleg 89 fő, és éves 

program alapján tartjuk rendezvényein-

ket. Ebben sok olyan esemény szerepel, 

melynek létrehozója a Múzeum Baráti 

Kör volt, pl. a Doni hősökről, a Triano-

ni békediktátum évfordulójáról való 

emlékezés, a Hősök Napja megtartása, 

a Kézműves Nap hagyománya. Ezentúl 

közgyűlés, városi rendezvényeken való 

részvétel, temetőkben nyugvó, külön-

böző területen 

ki ma gas ló tevé-

kenységet végző 

sze mélyiségekről 

történő megemlé-

ke zés, koszorúzá-

sok, vacsorák, ki-

rán du lá sok teszik 

teljessé éves prog-

ramunkat.

 E g y e s ü l e -

tünk szorosan 

együt t  mű kö d ik 

az Abonyi Lajos 

Művelődési Ház és Könyvtárral, mivel a 

Falumúzeum vezetése hozzájuk tartozik.

 Az elmúlt évben is sok rendezvényen 

vettünk részt, ami sajnos a jelenlegi 

évre már nem mondható el a koronaví-

rus-fenyegetettség miatt.

 Igyekszünk egymással tartani 
a kapcsolatot, hiszen a kapcso-
lattartás ebben az időszakban 
még fontosabbá vált számunkra.  
Az évek során egy összetartó, jó 
közösség alakult ki a számunkra 
fontos értékrend alapján, amihez 

h o z z á t a r t o -
zik az egymás 
iránt érzett ba-
rátság is.
 Valljuk, hogy 

múl tunk ismerete 

nélkül nem tudjuk 

értékelni a jelent, 

és meghatározni 

a jövőbe vezető 

utat. Fontos, hogy 

ismerjük és büsz-

kén tekintsünk az 

elődök által lét-

re ho zott eredményekre, tudásra, ami 

Abonyban valóban fellelhető.

 Itt lakott Kossuth Lajos édesanyja és 

testvére, Petőfi  Sándor sógornője, Kazin-

czy Ferenc testvére és rokonai. Itt van 

eltemetve Gyulai Gaál Miklós, Kossuth 

Lajos sógora, Antos János, dr. Györe Pál, 

Diószegi Sándor és Szerdahelyi János ze-

neszerzők, számtalan 1848-as honvéd, a 

régi ismert családok, akik Abony felvirá-

goztatásához hozzájárultak.

 Abonyban volt az amatőr rádiózás 

bölcsője, innen kezdeményezték az első 

Magyarországról történő kapcsolatfel-

vételt. Abonyi származású Vitéz Lovag 

Rithnovszky János, aki megalapította 

a vakvezetőkutya-képzést Magyarorszá-

gon. 1848-tól létezik amatőr színjátszás 

Abonyban, szinte töretlenül. Erről írt 

könyvet Skultéty Sándor, Illetve Molnár 

Béla, melyet kiegészített Korbély Csabá-

né és Jandácsik Pál az 1980-tól napjain-

kig tartó időszak színházi bemutatóinak 

felsorolásával.

 Van tehát mire büszkének lennünk!

Ha úgy érzi valaki, hogy szívesen csatla-

kozna hozzánk, szeretettel várjuk.

Várunk mindenkit rendezvényeinkre, 

amint ez lehetővé válik!

Korbély Csabáné
az MBK elnöke
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1 millió forintot adott a koronavírus 
elleni abonyi védekezéshez az ABONETT

Abony játszótere

felszerelések

Abony sajtó

Újabb adomány, 
önzetlen felajánlás 
érkezett!
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Marika és Anikó OTTHON MARAD!

Különösen nehéz azoknak elfogad-
ni a koronavírus-járvány miatti kor-

nagy családban élnek. Így van ezzel 
Szereminé Marika és lánya, Szeremi 
Anikó is. Nekik valóban a család 

meg az utasításokat, melyeket ma-
ximálisan betartanak a családjuk 
ér de ké ben, hiszen szeretnének még 
sokáig örülni az unokáknak, déd-
uno kák nak. A legnehezebb dolog 
az, ha azzal kell segítenünk azokat, 
akiket szeretünk, hogy nem találko-

megteszik.
Szereminé Marika írja:

„Három hete 
nem mozdu-
lok ki itthonról 
és nem talál-
kozom a déd-
uno káim mal , 
csak esetleg az 
autóból inte-
get nek és haza-
mennek. Köny-

nyekkel küszködve visszaintegetek 

legyenek. Lekötöm magam a kert 
rendezgetésével. Kérek mindenkit: 

vigyázzunk egymásra, és ha nem 
fontos elmenni a boltba, MARADJ 
OTTHON!”

Szeremi Anikó:
„Nekem dol-
gozni kell 
men ni, hogy 
tudjam segíte-
ni kollégáim 
m e g f e s z í t e t t 
munkáját, az 
u n o k á i m m a l 
csak képen és 
videón találko-

érdekében kibírjuk, mert ki kell bír-
ni, muszáj. Nem veszélyeztethetem 
az életüket. Édesanyám is otthon 
tartózkodik, mindent megteremtek 
neki, hogy ne kelljen kimozdulnia. 
Arra kérlek benneteket, akinek van-
nak szülei, hogy bármilyen nehéz 
is, próbáljatok meg segíteni nekik, 
hogy ne menjenek el otthonról a 
boltba, a postára, patikába stb. MA-
RADJ OTTHON!, ha teheted!”

Ezúton is sok szeretettel kívánunk 
Marikának és Anikónak jó egész-

ekben a gyerekek, unokák körében!

Értünk dolgoznak!
A Humán Szolgáltató Központ 
munkatársai éjt nappallá téve dol-
goznak Önökért és értünk. Biztos 
alapokon nyugszik a házi gondo-
zás Abonyban. A koronavírusjár-
vány-veszélyeztetettség miatt az 
eddigieknél is sokkal több dolga 
akad a Deákné Orosz Zsuzsanna ál-

azokról, akik valóban egyedül van-
nak a mindennapokban és most a 
bajban. Egyre több segítségkérés fut 
be hozzájuk, mindenkinek megpró-
bálnak érdemben segíteni. Ugyan-
akkor nagyon fontos hangsúlyozni 
a család szerepét, hiszen legtöbbet a 

más utána következik. Kérjük, ha 
teheti, mindenképpen gondoskod-

Most ÖNRE 
van a legnagyobb szükség, ha ed-
dig még nem tette meg, segítsen 

 polgármester is több-
ször ellátogatott a Humán Szolgál-
tató Központ munkatársaihoz, ahol 
szakmai egyeztetést folytattak, és a 

ban álló munkatársaknak.
LV
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Sikeres a 
komposztáló- 
láda program

Segítség a zöldhulladék gyűjtéséhez

Hulladékinfók

Célba értek az ado mányok

Munkában az 
önkéntesek
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