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Abony Város Önkormányzatának Lapja

Kovács László nem
hagyja annyiban!

3. oldal
Köszönjük
az adományokat!

Fotó: Járdány Vanda

Tisztelt Abonyiak!
E sorok írásakor 76. napja védekezik városunk a koronavírus-fertőzés terjedésével szemben. A védekezés kezdete óta többször
hangsúlyoztam, hogy a veszélyhelyzetben a közösségnek és az
egyénnek is kiemelt ﬁgyelmet
kell fordítania a szabályok betartására. Tapasztalatom szerint,
valamint a vírus elleni küzdelemben résztvevők visszajelzései
alapján kijelenthetem, hogy az

eddig eltelt időszakban városunk
közössége, a településen élők
döntő többsége mindent megtett
a védekezés sikeréért. Az önkormányzati intézmények mellett a
településen működő vállalkozások példamutató fegyelemmel
vezették be korlátozó intézkedéseiket. A település lakossága
a szabályok betartásával és az
ajánlások önkéntes alkalmazásá-

val hatékonyan óvta saját, illetve
mások egészségét.
Ugyanakkor voltak nehéz pillanataink is. A védekezés 44. napján hírt kaptunk az első pozitív
tesztről, amit eddig további négy
megbetegedés követett. A fertőzött személyekkel való kapcsolat
miatt több esetben járványügyi
zárlatot rendeltek el a hatóságok
és külföldről való hazatérés után
több mint ötven fő volt otthoni
járványügyi megﬁgyelés alatt.
Az intézkedések azonban itt is
hatékonyaknak bizonyultak. Időközben hárman már meggyógyultak, a fertőzöttekkel kapcsolatban
lévő személyek tesztje minden
esetben negatívnak bizonyult és
a külföldről hazaérkezett – járványügyi megﬁgyelés alá került
– abonyi lakosok egyike sem volt
koronavírus fertőzött.
A hatékony védekezés mellett
szeretném kiemelni azt a példamutató helyi összefogást, mely
meggyőződésem szerint térségi
szinten is kiemelkedő jelentőségű. A veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdődően, az első segítségkérő szóra önkéntesek sokasága
jelentkezett az idősek támogatására. Vállalkozások, magánsze-

4–5. oldal
Garanciális útbejárás

16. oldal
mélyek, helyi civil szervezetek
védőeszközökkel, tisztítószerrel,
tartós élelmiszerrel segítették az
egészségügyben, a szociális feladatokban dolgozókat, valamint
a nehéz helyzetbe került családokat. A természetbeni támogatás
mellett több mint 5 400 000 Ft
összegű pénzadomány érkezett a
város „koronavírus-fertőzés elleni védekezés” számlájára, ami
szintén a helyi védekezést szolgálja. A természetbeni és pénzbeli
támogatás mellett legalább ilyen
fontos az a közösségi összefogás,
helyi társadalmi aktivitás, mely
napról napra erősítette az érzést
mindenkiben: Együtt Sikerülhet!
(Folytatás a 2. oldalon)
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ELŐKÉSZÜLET ALATT

(Folytatás az 1. oldalról)

az abonyi útépítési projekt

Kedves Barátaim!
A napokban megkérdezték tőlem, hogy az új városvezetés
milyen eredményt tud felmutatni az elmúlt hét hónapban.
E kérdésre lehetne válaszolni
azzal, hogy több apróbb eredmény mellett sok fejlesztés előkészítésébe kezdtünk, sok időt s
energiát fektetünk városunk térségi és szakmai kapcsolatainak
építésébe. Biztosítjuk a bölcsődék, óvodák, egészségügyi,
szociális közművelődési, sport
intézmények biztonságos működését, együttműködésbe kezdtünk a szomszéd településekkel,
párbeszédet folytatunk városunk
vállalkozóival, partneri együttműködésbe kezdtünk az üzleti
park működése és helyi munkahelyek létrehozása érdekében,
megkezdtük a környezetünk
illegális hulladéktól való megtisztítását, elindítottuk a város
új szemléletű útfelújítási programját, folytatjuk a járdaépítési programot, megerősítettük a
közmunkaprogramot, aktív szerepet vállaltunk a Kormány Kisváros Fejlesztési Programjának
előkészítésében, együttműködő
partnerként dolgozunk a rendőrséggel, újszerű partnerségbe
kezdtünk a MÁV Igazgatóságával és a Magyar Közúttal, élettel töltöttük meg a főteret, aktív
kommunikációt folytatunk az
abony.hu, az Abony Applikáción és a megújult Abonyi Naplón keresztül, őszinte hittel dolgoztunk egy jövőbeni sikerért.
A munkánkat azonban 76
nappal ezelőtt pillanatok alatt
félbe szakította, tönkretette egy
láthatatlan ellenfél, az a bizonyos Covid-19.
Azonban nem szeretnék ilyen
egyszerű válaszadással felelni,
mert azt gondolom, hogy a koronavírus-fertőzés elleni védekezés, az ország mind a 3.155
települését hasonlóan sújtja.
Ennél sokkal fontosabbnak és
jelentőségteljesebbnek érzem,
hogy az elmúlt hét hónapban és
különös tekintettel a veszélyhelyzetben eltelt időszakban, a
város polgáraival közösen olyan
eredményt értünk el, mely példa
nélküli az önkormányzat történetében.
Összetartó közösséggé váltunk.
Minden intézményi működtetés, projekt-előkészítés, költségvetési előirányzat tervezés
felett ezt tekintem a legnagyobb

eredménynek. Ha kellett akkor
egymás mellé álltunk, ha kellett akkor önkéntes munkával,
ha kellett akkor élelmiszerrel,
pénzzel segítettünk, ha kellett
akkor számíthattunk szomszédra, barátra és minden Abonyira.
Megteremtettük azt a közösségi
erőt, ami minden nehézségen
átsegítheti városunkat. Hiszem,
hogy ez a legnagyobb eredményünk.
Ugyancsak hiszem, hogy a
veszélyhelyzet leküzdését követően ismét visszatérhetünk régi
terveinkhez és közösen sikerre
vihetjük városépítő elképzeléseink megvalósítását!
Köszönöm minden abonyi
lakos együttműködését, közös
sikerbe vetett hitét és a Szeretlek Abony programba vetett bizalmát! Folytatjuk, mert Együtt
Sikerülhet!
Tisztelettel:

Pető Zsolt
polgármester

Abony Város Önkormányzata a közelmúltban 30 millió forintot nyert
el a Belügyminisztériumtól belterületi utak fejlesztésére. Elkészült az
előzetes költségbecslés, a projekt
összértéke meghaladja az előre
tervezettet. Ennek egyik oka az,
hogy a tervező magasabb műszaki
tartalommal javasolja a beruházás
elvégzését annak érdekében, hogy
ne fordulhassanak elő olyan jellegű
műszaki problémák, mint az előző önkormányzati ciklusok alatt, a
nem kellően átgondolt és előkészített útfelújítási projektek esetén.
A Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.
2020. 03. 20. napján megküldte az
Abony város úthálózatának Alkotás, Újvilág, Alkotmány, Szegfű, Ibolya, Koszta József, Czuczor
Gergely, Irányi Dániel, Tamási
Áron hosszabb fele, Juhász Gyula, Kiss Ernő belterületi utcák
(2 rétegű bitumen itatásos felületi
zárással NZ 8-20 zúzalékos kátyúzást követően, valamint járulékos
munkáinak elvégzéséhez), valamint a Szolnoki út páros oldala, a
Szolnoki út páratlan oldala és a Bajtárs utca (felújítása itatásos, mart
aszfalt technológiával és járulékos
munkáinak elvégzéséhez) felújítási

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzet továbbra is
fennáll, azonban az egyes korlátozások a
vonatkozó Kormányrendeletek hatálybalépésével Abony városában is megszűnnek.
Az Abonyi Polgármesteri Hivatalban a
veszélyhelyzet elrendelésekor bevezetett
intézkedések 2020. május 18. napjától az
alábbiak szerint alakulnak:
A személyes ügyfélfogadás továbbra is
kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail
útján történő – időpont-egyeztetést követően történhet, ügyfélfogadási időben, az
ügyintézővel megbeszélt időpontban.
Időpont egyeztetésre az ügyintézéssel
érintett szervezeti egység alábbi telefon-

számain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:
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
Amennyiben várakozni kell, kérem Önöket,
hogy azt a Hivatal épülete előtt, szabad
levegőn tegyék meg.

Ismét megnyithat
a salgóbányai tábor!
A veszélyhelyzet ideje alatti korlátozások fokozatos feloldásának eredményeként a nyár folyamán ismét megnyithat a Salgóbányai Ifjúsági Tábor. Az ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársai május 26-án
tájékoztatást adtak az abonyi iskolák vezetőinek a tábor működési feltételeiről és a nyári
táborok szervezésének lehetőségeiről. A jelenlévők megerősítették azt, hogy a Salgóbányai
Ifjúsági Tábor olyan érték és lehetőség, mellyel minden abonyi gyermeknek meg kell ismerkednie. Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tenni kíván azért, hogy
minél több aktivista vegyen részt a nyári táborok szervezésében, valamint kezdeményezi,
hogy a város a tankerülettel közösen dolgozzon ki egy támogatási programot, mely csökkentheti a táborozásban résztvevő gyermekek családjaira háruló anyagi terheket. Figyeljék
internetes felületeinken az ezzel kapcsolatos híreinket!

munkálatai elvégzéséhez szükséges
műszaki dokumentációt, valamint a
tervezői költségbecslést.
Tervezői költségbecslés alapján
a projekt megvalósítási költsége:
49.887.660 Ft + 13.469.668 Ft áfa,
azaz bruttó 63.357.328 Ft
Abony Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletébe a projekt megvalósítására rendelkezésre álló összeg: Pályázati
forrás: 23.622.047 Ft + 6.377.953
Ft áfa, azaz bruttó 30.000.000 Ft
Önerő mértéke 10.000.000 Ft
+ 2.700.000 Ft áfa, azaz bruttó
12.700.000 Ft
Mindösszesen: 33.622.047 Ft +
9.077.953 Ft áfa, azaz bruttó
42.700.000 Ft
A tervezői költségbecslés alapján
megállapított beruházási költség
és az Abony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe betervezett forrás között
16.265.613 Ft + 4.391.715 Ft áfa,
azaz bruttó 20.657.328 Ft eltérés
mutatkozik, melyet az Önkormányzatnak önerőből biztosítania
kell, annak érdekében, hogy megfelelő és jó minőségű kivitelezés
valósuljon meg.

Kérem továbbá Önöket, hogy a foglalt
időpontra lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, a 1,5 méteres távolságot, valamint a
maszk viselését továbbra is szíveskedjenek
betartani.
A Hivatalban megrendezésre kerülő házasságkötéseken – a házasulandók és tanúik kivételével – 2020. május 31. napjáig
továbbra is legfeljebb 20 fő vehet részt.
2020. június 1. napjától pedig a házasságkötéseken megjelenő személyek száma a
házasságkötő terem befogadóképessége
szerint lehetséges.
A Hivatalban az ügyintézés folyamatos,
továbbra is törekszünk a közfeladataink
maradéktalan ellátására.
A vendéglátó üzletekre vonatkozó 2020.
május 18. napjától hatályba lépő szabályok szerint a vendéglátó üzlet belső (zárt)
részében – így különösen az étteremben,
a kávézóban, a cukrászdában, a büfében,
a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása – az
alábbi feltételek mellett megengedett:
– a vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által
látogatható területen – kötelesek a szájat
és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi
maszk, sál, kendő) viselni és a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.
Kérem továbbá, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel Abony Város internetes
oldalát, valamint a hivatalos kormányzati
tájékoztató oldalt.
dr. Gáspár Anita
jegyző
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Megnyílt a katolikus templom a hívek előtt

Hosszú idő óta első alkalommal
misézett a Szent István Katolikus
Templomban Molnár Péter plébános úr, a hívek nagy örömére, május 18-án. A veszélyhelyzet kihirdetése m iatt heteken át zárva vol t
tem pl om unk. M ol nár P éter atya a
hálaadó szentmise első felében üdvözölte a városvezetés jelen lévő
képviselőit. Megköszönte, hogy
az elmúlt nyolc hét alatt segítséget
adtak az online misék elkészítéséhez, a város oldalán való megjelenéshez. A f e lvé te le ke t m i nd e n

alkalom m al J árd ány V and a
telep lési képviselő készítette
szerkesztette és eltöltötte a
világ álóra így le etővé tette ogy a ívek gyakorolják
ez ton itéleti tevékenysé g ü ke t. M ol nár P éter

K

koráb b i közl em énye szerint a Vác i
Eg yházm eg yéb en 2 0 2 0 . m ájus 18 .
hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentm isék tarthatók hívek
jelenlétével. Az átmeneti időszak
al att a m isék visszaál l ításának az
ütemezése a felelős lelkipásztorokra van b ízva. N yom atékosan
kérik az időseket és a betegeket,
akik veszél yeztetve érzik m ag ukat,
vag y hozzátartozói között van, akit
veszélyeztethet, saját és mások érdekéb en fontol ják m eg a m isén
való személyes részvételt. A hétfő
délutáni szentmisét azért szervezte m eg M ol nár P éter atya, hog y a
veszély remélhető múlását Istennek m eg köszönjék, a korl átozás
feloldásának első
napján.

„Sajnálom, hogy ilyen hibás döntések egyáltalán megszülethettek! Azt
fontolgatom, hogy polgári engedetlenségi mozgalmat hirdetek, ha kell
demonstrálni is fogunk. Kihagyták
az abonyiakat ebből a döntésből! Sokan arra kényszerülnek, hogy bejöjjenek Abonyba, vagy Újszilvásra, akár

A b ony Város Ö nkorm ányzata
és a oma Nemzetiségi Önkorm ányzat nem c sak a jog szab ál y
szerint kötelező formális, hanem
a közös fel adatok el l átását szem
előtt tartó együttműködést foly-

A

tat. A fel ek közötti kapc sol atot
hag yom ányosan jónak értékel te
a mai megbeszélésen Pető Zsolt
polgármester és a ai ászló elnök. A z eg yeztetésen szó vol t a
munkavállalási lehetőségekről és
tapasztalatokról, valamint a veszél yhel yzet al att nehéz hel yzetb e
kerü l t c sal ádok tám og atásáról .
Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében 560.000 Ft-ot
b iztosít a R om a N em zetiség i
Önkormányzat
működéséhez,
mely alapvetően a napi szintű
nem zetiség i fel adatok el l átását
szol g ál ja.

T

A

L

Ahogyan arról beszámoltunk, az új
forgalmi rend szerint, ha Újszilvás felé
indulunk kifelé Abonyból, akkor nem
tudunk sem Budapest, sem Szolnok
irányába elfordulni az új négyesen. Ez
több abonyi számára is nagy gondot
okoz, mert innen nem tudják megközelíteni ingatlanjaikat. Kovács László
települései képviselő felháborodott
ezen, és szeretné, ha a helyzet megváltozna.

E

nehézgépjárművekkel is. Így a forgalom is megnő! Mélységesen fel vagyok
háborodva! Még a szervizutakat is felszedik! Biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog tenni a városvezetés annak érdekében, hogy ez a tűrhetetlen
állapot megszűnjön!” – mondta el Kovács László önkormányzati képviselő,
bizottsági elnök lapunknak.
LV

koronavírus veszél yeztetettség
m iatt szem él yesen jel enl éttel nem
ülésezhetett a képviselő-testület,
azonb an a dig itál is ü l ésen ápril is
végén számos fontos döntésről esett
szó. A jel enl eg i szab ál yozás szerint
a települések polgármesterei dönthetnek az előterjesztések ügyében.
Ennek ellenére Pető Zsolt polgármester az egyes előterjesztéseket
megtárgyalta képviselőtársaival, és
kérte a döntések jóváhagyását is tőlük. Ennek megfelelően többek közt
döntés szü l etett a T örtel – A b ony
útról, mely iszonyatosan lepusztult
állapotban van. A településvezetők szorgalmazzák egy kerékpárút
megépítését is a jelzett útszakasz
m entén. A z a döntés szü l etett,
hog y A b ony Város Ö nkorm ányzat
Polgármestere együttműködésben
Törtel Község Önkormányzatával kezdeményezi a 4611 jelű út
Abony–Törtel bel- és külterületi
szakaszának teljes körű burkolatfelújítását, a következő indokokat
különösen szem előtt tartva, azokat
a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. felé
jelezve. Az út kulcsszerepet játszik
a két település közötti kapcsolatban, az Abony Városban működő
és egyébként térségi jelentőségű
szolgáltatások elérésében, a külte-

rületi útszakasz mentén és annak
közelében élők, valamint az ott
telephellyel rendelkező gazdálkodók mindennapi életében, az Abonyi Ü zl eti P ark m eg közel ítéséb en,
a törtel i vál l al kozások és l akosság
M4 számú autópálya irányába való
közlekedési lehetőségében. Abony
Város Önkormányzat Polgármestere el vi hozzájárul ását adja ahhoz,
hogy Törtel Község Önkormányzatával együttműködve partnerként
segíti a 4611 számú út Törteli út
felújítási projekt előkészítését és
megvalósítását. Abony Város Önkorm ányzat P ol g árm estere a 4 611
jelű út teljes körű felújítása mellett
és egyidejűleg kezdeményezi a kerékpárút megépítését ugyanezen út
m entén, ezzel összekötve A b ony és
T örtel tel epü l éseket.

Megkezdődtek a munkálatok a Sívó kúria épületében

Május 7-én a beruházásban résztvevő szakemberek egyeztettek az
Egészségmegőrző központ épületében. Megkezdődött a nyílászárók
cseréje, a szigorú örökségvédelmi
előírásoknak megfelelően. Összesen
21 darab nagy méretű, és 5 darab
kisebb méretű ablak kerül cserére.
Az ablakok egyedi gyártásúak, és
mindenben megfelelnek a szigorú műemlékvédelmi előírásoknak.
Szemmel láthatóan is nagyon szépek
az új nyílászárók, és mindenképpen
jelentős energiamegtakarítás érhető
el majd beszerelésüknek köszönhetően. A képviselő-testület döntése

érelmében folyik tehát az Abony,
Kálvin János utca 10. szám alatti volt

Sívó kúria külső nyílászáróinak
korszerűsítése, illetve cseréje.
Az ajtókat is felújítják. A kivitelező
cég az Abofer-Bau Kft.

A projekt összköltség bruttó
26.723.594 Ft.
A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 2019. 06. 26-i
ülésén döntött Abony Város Önkormányzat pályázatáról.
A kollégiumi döntés értelmében a
pályázat támogatásban részesült.
Megigényelt támogatási összeg:
13.361.797 Ft
Elnyert támogatási összeg:
4.000.000 Ft
Az elnyert támogatás összege az igényelt támogatáshoz képest 29,9%.
Így tehát az abonyi önkormányzat jelentős önerőt vállal.
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Köszönjük az önze
A koronavírus veszélyeztetettség idején Abony városában civilek, vállalkozások egyaránt nagyon sokat segítettek a helyi védekezésben. Egy igazi önzetlen összefogás alakult ki, melynek köszönhetően nagy összegű
pénzadományok, és a védekezéshez szükséges tárgyi
eszközök, valamint élelmiszerek kerültek felajánlásra.
Az adományok érintettekhez történő eljuttatására minden esetben a Humán Szolgáltató Központ tesz javaslatot. Munkatársaik mellett a helyszínre juttatásban nagy
szerepet vállalnak önkéntesek, és a közterületfelügyelet
munkatársai. Köszönjük az önzetlen falajánlásokat!
Együtt sikerülhet!

Folytatódik a közös védekezés

Az INNOVEN Kft. a korábbiakban élelmiszeradománnyal
csatlakozott a város Együtt Sikerülhet Programjához. Szabadosné Fekete Marianna cégvezető
gyorsteszteket adott át a Városházán, melyek az elkövetkező
időszakban a Dr. Kostyán Andor

Rendelőintézet közreműködésével segíti a helyi szűrési programot. Az INNOVEN Kft. az
abonyi védekezés mellett a saját
munkavállalóinak szűréséhez
is biztosítja a Magyarországon
forgalomba hozatali engedélylyel rendelkező Cellex q gyors-

tesztet. A teszt a negatív státusz
mellett a koronavírus akut fertőzés és a fertőzésen való átesettség kimutatására is alkalmas.
A város számára adományozott
eszközök a helyi védekezésben
dolgozó és a legtöbb személyes
érintkezést végző egészségügyi,

A Műanyagmánia bolt is segíti a
koronavírus elleni védekezést!
Május 6-án a Műanyagmánia bolt
tulajdonosa egy egész autónyi
fertőtlenítőszert, és takarításhoz
elengedhetetlen eszközt hozott
a Polgármesteri Hivatalba,
segítve ezzel a védekezést. A
nemes felajánlást Pető Zsolt
polgármester és a hivatal munkatársai vették át.

Oláh Mihály először arcmaszkokkal
segítette
a
helyi
védekezést,
utána
pedig 900 db kesztyűvel támogatta a lakosság védelmét.
Különösen értékes az adomány, mivel a kesztyű beszerzése a hiány miatt nehézségekbe ütközik, és az ára több mint
a háromszorosára emelkedett.

szociális, óvodai, bölcsődei,
valamint ügyfélszolgálati alkalmazottak, továbbá a polgárőrök
körében kerültek és kerülnek
felhasználásra. Az önkormányzat a szűrés lehetőségét biztosítja az állami fenntartásban működő helyi iskolák számára is.

2020. május

5

tlen támogatást! Együtt sikerülhet!
Rengeteg adomány érkezett!

Nagyon sok támogató csatlakozott az abonyi Együtt Sikerülhet
programhoz. Élelmiszer, védőeszköz, tisztítószer és más tárgyi
adományok érkeztek a Városházára, melyek az abonyi védekezést
segíthetik. Abonyi Sándorné mintegy 50.000 Ft értékű Tupperware
edénycsomagot adott át. Falusi Marcell a Momentum Mozgalom
nevében plexi védőpajzsokat
adott át, melyeket a Kostyán
Andor Rendelőintézetben dolgozó egészségügyi alkalmazottak részére továbbítottak.
Kóté Gyula 10-10 zsák burgonya és vöröshagyma adományát a Humán Szolgáltató
Központ javaslata alapján szociálisan rászoruló családoknak
szállítottak ki.
Molnár Sándorné nagy értékű
Amway tisztítószereket biztosított a városi védekezéshez. A
tisztítószereket a szociális területen dolgozók részére adták át.
Csontos Ildikó a Csontos Patika
részéről 10 liter kézfertőtlenítőt adományozott, mely szintén az egészségügyben és a szociális területen dolgozók védelmét szolgálta.
A napokban újabb abonyi
vállalkozások (nevük zárt
kezelésének kérése mellett)
300.000, illetve 100.000
forinttal támogatták a helyi védekezést. Az anyagi támogatás mellett tartós
élelmiszerek is érkeztek a
Városházára. A Helianthus
1997 Humán Szolgáltató Bt.
képviseletében Deák Sándor
168 liter tartós tejet adományozott, mely más élelmiszerekkel együtt az elkövetkező
időszakban kerül kiosztásra a
kisgyermekeket nevelő családok számára.

Czagányné
Pusztai
Ágnes és Czagány
Zsolt települési képviselő is tartós élelmiszerekkel segíti a
helyi védekezést.

Abonyi gazdák is csatlakoznak
Makai Béla és Családja 500 ezer forinttal támogatja
a koronavírus elleni védekezést
Abony Város Együtt Sikerülhet programja
példás helyi összefogást generált. Magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások és a mezőgazdasági gazdálkodók
széles köre segíti a helyi védekezést. Makai Béla, felesége és gyermekei a családi
gazdaságuk részéről 500.000 forint pénzbeli adományt nyújtottak az abonyi védekezéshez, az egészségügyben és a szociális
területen dolgozók, valamint a lakosság
védelméhez, a támogatásra szorulók étkeztetéséhez.

Egedi Gábor a Gedi Sport és Hagyományőrző
Egyesület
nevében 100.000 forint értékű vásárlási utalványt adományozott a
koronavírus-fertőzés elleni helyi
védekezéshez. Az utalványok tartós
élelmiszerek és tisztítószerek beszerzéséhez kerültek felhasználásra.

Újabb adománnyal gyarapodott a koronavírus-fertőzés elleni védekezést
szolgáló számla. Raﬀai Róbert vagy
ahogyan sokan ismerik, Mazsi 300.000
forintos támogatással járult hozzá az
egészségügyi védekezéshez és a támogatásra szorulók tartós élelmiszerrel
való ellátáshoz.
Szabó Ernő az E-Bau Building
Kft. képviseletében 100.000
forintot adományozott a koronavírus-fertőzés elleni védekezés számlára történő beﬁzetéssel. Az abonyi székhelyű
vállalkozás vezetője elmondta, hogy ő és a cége is fontosnak tartja a helyi összefogást,
melyhez anyagilag is szeretett
volna hozzájárulni.

A Komáromigép Kft. 200.000
forint összegű adománnyal
segítette a koronavírus-fertőzés elleni helyi védekezést.
Az adományszámlát gyarapító felajánlásból egyéni
védőeszközök, érintésmentes lázmérők, gyorstesztek,
tisztító- és fertőtlenítőszerek,
valamint szükség szerint tartós élelmiszerek kerülnek beszerzésre.
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A Kostyán Andor Rendelőintézetbe Maszkokat kapott a Kinizsi gimi is
Április 29-én Pető Zsolt polkerültek a gyorstesztek
gármester a közelgő érettségi
Április 27-én Kovács Ildikót,
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezető asszisztensét hivatalában fogadta Pető Zsolt,
Abony Város polgármestere. A
találkozáson a városvezető átadta
az egészségügyi szakembernek
azokat a gyorsteszteket, melyeket Abony Város Önkormányzata a közelmúltban vásárolt meg
önerőből. A teszteket háziorvosok
használhatják, az esetleges gyanús esetek kiszűrésére, illetve az abonyi
egészségügyi dolgozókat
is tesztelik.
Ezen túlme-

nően a Humán Szolgáltató Központ munkatársainak is rendelkezésére áll az önkormányzat által
ingyenesen biztosított gyorsteszt,
hiszen ők azok, akik a legtöbbet
találkoznak az általuk segített lakosokkal.
Ahogyan arról beszámoltunk
Önöknek a napokban 150 koronavírus gyorsteszt érkezett Abonyba. Abony polgármestere felvette
a kapcsolatot a Cellex nevű gyorsteszt forgalmazójával és megállapodtak a gyorstesztek helyi
igény szerinti folyamatos
szállításában. A teszteket
az önkéntes szerepet
vállaló Vastag Tamás
énekes hozta el a
polgármesternek.
A hír szerepelt az RTL
Fókusz című
műsorában
is.
LV

kapcsán folytatott megbeszélést
dolgozószobájában Kavecsánszkiné Pál Erikával a Kinizsi Pál
Gimnázium
igazgatónőjével.
Idén 40 kinizsis diák érettségizik, a koronavírus miatt most
másképpen, mint ahogyan eddig.
Az iskola igazgatónője elmondta,
hogy a diákok maximálisan megtettek mindent a siker érdekében,
és online módon készültek fel a
nagy megmérettetésre, a mindenben partner tanáraik segítségével.

Pető Zsolt polgármester 100 darab védőmaszkot, és e mellett védőkesztyűket és fertőtlenítőszert
is küldött az érettségiző diákoknak, valamint a vizsgán jelen
lévő tanároknak, segítőknek.

Rendhagyó 90. születésnap

A veszélyhelyzetre tekintettel
rendhagyó módon Skype kapcsolaton keresztül köszöntöttük

Dorogi Béláné Marika nénit, városunk szépkorú polgárát 90. születésnapja alkalmából.
A rövid beszélgetés során Marika néni elmondta, hogy aktívan
tölti idejét. A beszélgetés napján
főzött, de szívesen olvas és kedveli a televíziós sorozatokat. A
kert gondozásában veje segíti, a
bevásárlást pedig unokája intézi.
Az önkormányzat digitális köszöntője mellett önkéntes kézbesítő segítségével tortával és virággal is megleptük Marika nénit.
Városunk közössége nevében boldog születésnapot kívánunk!

90 éves idős néninek azonnal segített
Közösségi kertecske Abonyban egy ház előtt
a települési képviselő
Czagány Zsolt települési képviselő
a miabonyunk.hu
közösségi oldalon
olvasta, hogy egy
idős abonyi néninek segítségre lenne szüksége. A 90
éves Hölgy szomszédja szólt, hogy
a néni bajban van,
mert háza tetejéről
a palák elcsúsztak,
és nincsen aki ezt
helyre tegye neki.
A szomszéd la-

punknak elmondta,
hogy ő nagyon szívesen megcsinálta
volna, de nem tudja
mert nem ért hozzá,
és eszköze sincsen.
Czagány Zsolt a tettek mezejére lépett,
és segített az idős
néninek, a tetőn lévő
elcsúszott
palák
visszahelyezésében.
Köszönjük a jelzést,
köszönjük, a gyors
segítséget! Együtt
sikerülhet!
LV

Kedves Olvasónk, Fekete Róbert és Családja házuk előtt egy
kis közösségi kertecskét hozott létre, ahol
mindenki szüretelhet,
ha arra jár, amikor
érik a termés. Egy
kitétel van, meg kell
öntözni időnként a
növényeket, amikor
arra járnak a lakosok.
Robi azt mondja, hogy
kiskorúaknak a kert
nem ajánlott, és ez
nem homokozó. Aki pedig rongál,
az meglakol, mert feljelentik. Bíznak
abban, hogy a kertecske érintetlen
marad, és csakis a gondos kezek

Köszönjük szépen a csodás aszfaltrajzokat
Szívet és lelket melengető érzés
volt a kis művészek rajzaira rátekinteni. A két ﬁúcska a Kálvin
úton, a Református Templom előtt
színesítette meg a szürke aszfaltot.
A bezártság érzése bizony sokak

számára okozott gondot, különösen, ha gyermekekről van szó. Így
most picit „kiszabadultak”. Természetesen a gyerekek szülői felügyelet mellett rajzoltak, azonban
nem csoportosan.
LV

szüretelik le majd a terméseket. A palántákat
a Debreczeni- Bakos
kertészet
ajánlotta
fel, Robi és Családja
nagy- nagy örömére.
Fekete Róbert és Felesége nagycsaládos, a
gyerekeiknek is remek
példát mutatnak, kertjük szépen gondozott.
Robi az idős abonyiaknak gyakorta besegít,
fűkaszával, és sok más
mindennel. Nagyon sok
közösségi munkát végez az abonyi
Család. Legyen a példa követendő!
A palánták növekedéséről beszámolunk Önöknek!
LV
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A 2019-es rendőrségi beszámolóból
kiderül többek között, hogy az Abonyi endőrőrs illetékességi területén lévő mindhárom önkormányzattal, így az abonyival is példásnak
nevezte az együttműködést András
Hunor ehel rendőrhadnagy, az
Abonyi endőrőrs megbízott őrsparancsnoka.
„Folyamatos az egyeztetés mind
a polgármesterekkel, mind a jegyzőkkel, mind a képviselőkkel. Az
önkormányzatok a rendőrőrs tö-

rekvéseit támogatják, lehetőségeikhez mérten anyagi eszközeiket
is rendelkezésre bocsátották. N ag y
se g í tsé g e t j e le nt továbbá az abonyi ö nkorm ányzat által bi ztosí tott szolg álati m obi lte le f on
i s, am e lye n 0– 24 órában
elér ető a járőrszolgálat
m e lyne k használatával
haté konyabban le he tsé g e s a be j e le nté se kre
re ag álni , a te vé ke nysé g e t e re d m é nye se bbe n le he t
koord i nálni . A sportcsarnok meghatározott rendszerességgel történő, térítésmentes használatával is
jelentős mértékben hozzájárulnak
a kollégák ﬁzikai állóképességének
szinten tartásához. A fenti támogatásért, a város közbiztonságának
javítására tett erőfeszítésekért ezúton is köszönetemet szeretném
kifejezni!” – András Hunor ehel
rendőrhadnagy, az Abonyi endőrőrs megbízott őrsparancsnoka

T
Abony Város polgármestere – miután az egyik helyi lakosnak pozitív lett a koronavírus tesztje, és hatósági
karanténba került – saját hatáskörében döntött
arról, hogy Abonyban kötelező a maszkok viselése a boltokban. A szabályozásra táblákkal
is fel kívánták hívni a figyelmet, ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal táblákat készíttetett, melyeket Jandácsik Pál közterület
felügyelő vitt el azokba a boltokba segítségképpen, ahol betartják és be is tartatják a maszkviselésre vonatkozó előírásokat.

A

Április 28-án Járdány Vanda és Krupincza János települési képviselők abonyi
vállalkozásokhoz látogattak
el, és védőfelszereléseket –
maszkokat és kesztyűket –
vittek részükre. Ezen vállalkozások
is részt vesznek a koronavírus elleni védekezésben azzal, hogy támo-

gatják az abonyi önkormányzatot
ennek a feladatnak a teljesítésében.
Köszönjük!
A kötelező maszkviselés bevezetése óta jellemzően szinte
minden abonyi boltban ma imálisan betartják és betartatják
az ezzel kapcsolatos szabályokat. A rendőrség a közterületfelügyelet munkatársával
közös ellenőrzést is
tartott a közelmúltban. Az akció sikeres,
volt, szinte mindenhol
rendben találtak mindent. Az Abony Városi
Polgárőrség segített a
maszkok lakossághoz
történő
ingyenes
eljuttatásába! Köszönjük a
segítséget.
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Vendéglői körkép

A napokban már újra nyithattak az abonyi vendéglők a lakosság
nagy örömére. Korábban interjúkat készítettük Abony éttermeinek üzemeltetőivel, melyeket internetes oldalainkon olvashattak.
Ezen kis beszélgetéseket tesszük most közzé nyomtatott formában is, azzal, hogy mindenkit sok szeretettel várnak már az újra
megnyitott éttermeink, teljes étlappal, figyelmes kiszolgálással.

Lilaakác Panzió
és Étterem
„Nálunk elvi kérdés volt, hogy ne
váljunk meg egyetlen alkalmazottunktól sem. Csökkentett munkaidőben ugyan, de mindenki továbbdolgozik nálunk. Köszönjük
Abony város lakosságának, hogy
megmaradhatunk és szolgáltathatunk tovább. Házhoz szállítással
álltunk kedves vendégeink rendelkezésére az újranyitás előtt. sszel
szereztünk be egy hűtőkocsit, mintha előre megéreztük volna, hogy
szükségünk lesz rá. Jó döntés volt.
Napi menüt, hidegtálakat, és persze
az étlapon lévő ételféleségeket is
elkészítettük megrendelésre és ki is
szállítottuk. Köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik ebben a nehéz
időszakban is igénybe vették szolgáltatásainkat. Mi is a tartalékainkat éltük fel, az volt a kérdés, hogy
meddig tart ez az időszak.
El kell mondanunk, hogy a Város
mindenképpen dicséretet érdemel,
a Kormány által előírtakat mindenben betartja. Köszönjük a Városvezetés, a pedagógusok, egészségügyi
dolgozók, rendőreink áldozatkész
munkáját. Ki kell, hogy jelentsük,
a városvezetés felnőtt a feladathoz,
úgy érezzük, hogy jól mennek a
dolgok. Városi szinten ragyogóan
kezelik a koronavírus problematikáját. Ki kell emelnünk a városi kommunikációt, a lakosság mindenről
kap hírt, információt, értesítést. Hál
Istennek nem az a halott város van,

mint korábban volt. Azt érzik az
emberek, hogy törődnek velük és
beleszólhatnak a dolgokba. Mellbevágó volt sajnos számunkra, hogy a
Ceglédi járást és benne Abony városát lassabban szabadították fel a
szigorú korlátozások alól. Úgy gondoljuk, hogy nekünk sokkal több a
kötődésünk Szolnokhoz. Nagyon
vártuk, hogy végre kivegyenek
bennünket a szigorú szabályozás
alá eső települések köréből, és újra
fogadhassuk vendégeinket. Kitartást kívánunk minden abonyinak,
és hisszük, hogy együtt sikerülhet!
Várjuk Önöket szeretettel éttermünkben!”
I AAKÁC PANZI
S TTE EM CSAPATA

Munkálatok az abonyi strandon!

Az Abonyi Városi Strand- és Termálfürdőben folynak a nyitást előkészítő munkálatok. A létesítményben Pető Zsolt polgármester Gáspár Csabával, a strandot
üzemeltető önkormányzati tulajdonú cég,
az AB K M Nonproﬁt Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélést. A helyi önkormányzat és az üzemeltető cég, az AB K M mindent megtesz annak érdekében,
hogy minél előbb megnyithasson a városi
strand kicsik és nagyok örömére. Jelenleg is
folynak a karbantartási és felújítási munkálatok a területen. Több kisebb beruházást is
végrehajtanak, így új viakoloros járda épül
a bejáratnál, és elkerítik a gépházat esztétikus védőkerítéssel. Figyeljék a nyitással kapcsolatos információinkat internetes felületeinken!
V

Töltse le Ön is az Abony APPLIKÁCIÓT! Hamarosan
elérjük a 2000 felhasználót! Friss, érdekes,
közérdekű, aktuális! Köszönjük, hogy ilyen sokan
használják a mindennapokban az Abony APP-ot!

Strand Kisvendéglő

S zabad os M árton, a
Strand Kisvendéglő üzletvezetője adott lapunknak interjút.
k már nagyon várták, hogy
változzanak a szabályok, és azt is
szeretnék, ha a Városi Strandfürdő
kinyitna. Nagyon örülnek annak,
hogy ismét fogadhatják vendégeiket a megszokott kedves kiszolgálással, családias hangulattal, és
házias ízvilágú ételeikkel.
„Nagyon vártuk már a nyitást,
hiányoztak a baráti beszélgetések.
Mi alapvetően PUB jelleggel működünk, ahol egy kávé, egy ital,
vagy ﬁnom étel elfogyasztása mellett jókat lehet beszélgetni. Alapvetően nem az alkoholfogyasztás,
az italozás a domináns. Mi nagyon
vigyázunk a kezdetek óta és szigorúan betartjuk és betartatjuk az
összes előírást. Az éttermünk már
másnap bezárt, személyesen nem
fogadtunk vendégeket, amikor a
Kormány még csak ajánlásba adta
a vendéglőknek, hogy ne legyen

Mé záro

személyes kontaktus. Ezúton is nagyon szeretnénk
megköszönni
mindazoknak, akik ezekben
a nehéz napokban,
hetekben is kitartottak
mellettünk. Természetesen házhoz szállítást, egy
meglehetősen bő ételféleségekkel kiajánlott étlap szerint
vállaltunk a tiltások idején is. Örülünk annak, hogy sokan rendeltek
tőlünk.
Az alkalmazottak száma csak
egy fővel csökkent, sajnos egy
kézilánytól – akinek ma imálisan
elégedettek voltunk munkájával –
meg kellett válnunk a megváltozott
helyzet miatt. Ugyanakkor fontos
kiemelni, hogy a többi munkatársunk továbbra is dolgozott, igaz
sajnos csökkentett munkaidőben.
Egy közeli településen jártam, és
az iskola ablaka tele volt írva azzal, hogy „VISSZAVÁ UNK”.
Nagyon megható élmény volt
számomra, és virtuálisan én is ezt
küldtem, üzentem vendégeinknek.
Most pedig mindenkit várunk
sok- sok szeretettel személyesen is,
de természetesen továbbra is rendelhetnek házhoz is!

endéglő

észáros stván vendéglős:
„Mindenek előtt azt kérem,
hogy hozzanak sok szeretetet!
Vendéglőnk történetében ez már
a második válságos időszak
volt. A 2008-as gazdasági
válságot túléltük, nagy
nehezen, de akkor meg
kellett válnunk nyolc
kollégától. Borzalmasan
nehéz időszak volt ez emberileg is, hiszen volt aki
ebbe szó szerint belebetegedett.
Sajnos nem tehettünk mást. Amit
most éltünk meg, az sem könnyű
helyzet, de nem váltunk meg az
alkalmazottaktól. A koronavírus
kérdése miatt át kellett gondolunk
üzletpolitikánkat. Nem küldhetem
munkanélkülire az alkalmazottjaimat. Négy órában foglalkoztattam
tovább mindenkit. Van aki már 30
éve nálam dolgozik, van aki egy,
de mindenkire számítani szerettem
volna a továbbiakban is, 15 fő az
alkalmazotti állományunk. Először
is lecsökkentettük az árakat, az
volt a lényeg, hogy a munkabérnek
meglegyen a fedezete. Ezért 1000
forintért kínáltuk az ételeket, annak
reményében, hogy nagy érdeklődés
lesz a kínálatunk iránt. Csak elvitelre, előzetes megrendelés alapján
készültek a konyhánkban az ételféleségek. Sajnos a beszállítók úgy

reagáltak a helyzetre,
hogy jelentősen felemelték az árakat. gy
mi is kénytelenek voltunk egy emelést végrehajtani, de azt gondolom, hogy
még ez is jóval a piaci megszokott
ár alatt volt. Tudom, hogy mindenkinek vannak pénzügyi korlátai, az
első időszakban SZ P kártyával
nagyon sokan vásároltak. Tudom,
hogy az lett volna a legegyszerűbb,
ha bezárok, de az újranyitás mindenikképpen veszélyes lett volna, hiszen a törzsvendégeket meg
szeretnénk tartani. A munkatársainkat meg kellett becsülnünk még
ebben a nehéz helyzetben is, bízva
abban, hogy újra kinyithatunk, és
személyesen is fogadhatjuk vendégeinket. Örömmel tölt el, hogy
sokan szeretik a szolgáltatásainkat,
a környező településekről is keresnek bennünket megrendeléseikkel.
Hálásan megköszönöm mindazoknak, akik segítették a fennmaradásunkat. Mindenkit sok szeretettel
várunk vendéglőnkben!”
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Földi László üzenete és köszönetnyilvánítása az abonyiaknak
O
Április 29-én Pető Zsolt polgármester
hivatalában fogadta Földi ászló országgyűlési képviselőt, aki nem érkezett üres kézzel, a védekezéshez
szükséges, ple ivel felszerelt,
fejmaszkokat hozott, segítendő
a hely védekezést. Abony Város
polgármesterével történt megbeszélés apropóján az Abonyi
Napló interjút készített
Földi ászlóval, aki
elégedett az abonyiak, és az abonyi önkormányzat koronavírus járvány
megfékezése
ügyében tett
erőfeszítéseivel.
„Először
is nagy tisztelettel köszönöm a lehetőséget,
hogy így is köszönhetek minden abonyit. Köszönöm
mindannyiuknak azt a türelmes hozzáállást, amit az elmúlt hetekben, több,
mint két hónapban tanúsítottak a koro-

navírus járvány kapcsán. Hiszen csak
együtt sikerülhet a járványon túl lenni.
Ezen túlmenően meg kell köszönnöm első sorban ez egészségügyben dolgozóknak, a boltosoknak,
a buszosoknak, a vonatvezetőknek, tanároknak, tanítóknak,
tehát azoknak, akik az elmúlt
másfél hónapban tették
a dolgukat és helyt
álltak a munkahelyükön akár Home
ce
módon,
akár ténylegesen,
személyesen a
munkahelyükön. Nagyon
reménykedem
abban, hogy
hamarosan túl
leszünk a járványon. Természetesen az odaﬁgyelés,
a z eddigi önkéntesség, ami
megvolt az továbbra is meg kell,
hogy maradjon. Egymásra kell vigyáznunk, mert mások nem vigyáznak ránk.
Figyelemmel kísértem Abonyban

Virágba borult Abony!

is, hogyan működtek közre a helyiek a
koronavírus témában. Többször egyeztettem polgármester úrral is telefonon.
Azt é rzé ke lte m é s tap asztaltam , hog y
Abonyban az ö nkorm ányzat m i nd e n
olyan lé p é st m e g te tt, am i t a K orm ány,
vag y az O p e ratí v T ö rzs j avasolt a te le p ü lé se kne k. E z i s hozzáj árulhatott
ahhoz, hog y Abonyban g yakorlati lag ni nc s kom oly j árvány, ni nc s sok
d i ag noszti zált m e g be te g e d é s. Bízom
abban, hogy nem is lesz! Ez köszönhető
annak is, hogy minden abonyi tisztességesen odatette magát ebben az ügyben.
Illetve az önkormányzat is igyekezett
mindent megtenni lehetőségeihez mérten ami a járványgörbe ellaposításához
szükségeltetett.
n a kötelező maszkhasználatot

helyesnek, fontosnak és jónak látom,
támogatom! A maszk kétféle védelmet
biztosít, tesz lehetővé. Az egyik az,
hogy ha netán tán én vírusgazda vagyok,
akkor én ne fertőzzek másokat. Ez talán
még fontosabb, mint az, hogy találkozom valakivel, akkor mondjuk ő vírusgazda esetleg. Saját magamat is védem
ezzel, de védem a másik embert is azzal,
hogy maszkot hordok. n általában úgy
közlekedem, meg úgy járok-kelek, úgy
megyek Budapestre a Parlamentbe is,
használok gumikesztyűt, maszkot, mert
így tartom helyesnek és jónak.
A törvénykezés zajlik természetesen ebben az időszakban is. Minden
parlamenti ülésszakon vagy a miniszterelnök, vagy valamelyik miniszter,
aki közvetlenül is részt vesz a járvány
ügyében, az beszámol a parlamentnek
a megtett intézkedésekről, lépésekről.
Működünk, dolgozunk, mint ahogyan
nagyon sokan ebben az országban.
Köszöntök minden abonyit még egyszer és kívánok mindannyiuknak szép
napokat és jó egészséget! „– mondta el
lapunknak Földi ászló országgyűlési
képviselő.
ejegyezte: őrinczy Veronika

Az ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársainak köszönhetően csodás
virágpompában gyönyörködhetünk. Több új ágyást is létesítettek, saját
nevelésű palántákat telepítettek. Új, az önkormányzati tulajdonú cég által készített virágtartók kerültek kihelyezésre, melyekben mesésen fejlődnek a pompás növények. Köszönjük minden dolgos kéz munkáját!

Szépek az önkormányzati kertek
Az AB K M Nonproﬁt Kft. kezelésében lévő kertjeinkben
folyik a munka. A képeken látható helyen
szilvás és sárgabarackos ültetvény van.
A dolgozók lapunknak elmondták, hogy
szilva lesz bőven az
idén, a kajszi egy része sajnos elfagyott, de ebből is lesz szüret.
A fák mellett a területen zöldségtermesztés is folyik. Jó munkát
kívánunk ezúttal is! Korbély Csabáné szakbizottsági elnök személyesen is megnézte a szépen gondozott kertet.
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Átadtuk az Abony legszebb kertjei díjakat A
N ag y várakozással indítottuk ú tjára
Abony Hősei felhívásunkat és szívből örülünk, hogy nagy sikert aratott
olvasóink körében. A felhívás elérte
célját. Számtalan javaslat és méltatás
érkezett magánszemélyekre, civil
szervezetekre és önkéntes csoportokra. Ugyanakkor nehéz helyzetbe
is kerültünk a szavazás előtt. Vannak
csoportok és magánszemélyek, hivatást gyakorlók és önkéntesek, akik
Köszönjük, hogy ilyen sokan pályáztatok, és megmutattátok nekünk
kertjeiteket, jó érzés volt a képeket
nézegetni, ezzel jó példát is mutattatok a többieknek. Azt gondolom,
hogy itt mindenki nyert, aki megmutatta, hogy milyen szép körülmények közt él. Mindenkit dicséret
illet, nem csak a díjazottakat, hanem
azokat is, akik elküldték képeiket a
pályázatra. Bízom benne, hogy ezzel sikerült hagyományt teremtenünk.
Jó dolog, hogy 30-an pályáz-

K

lvasóink kérdésének jártunk utána. Hol és milyen épülnek tornyok
A bonyba n?
Két távközlési tornyot is létesít
Abonyban a DIGI Kft. Az egyik
Szolnok irányában a négyes felüljárónál, a másik pedig Abonyban a
Körte utcában létesül.
apunknak Pető Zsolt polgármester nyilatkozott a témában.
„A 2020-ban engedélyes tervet
kapott torony a DIGI Kft részére
engedélyezett Gránit nevű torony,
mely az Abony 0385 22 hrsz-on
épül majd meg. Ez a Vasút dűlőben
van, a Szolnok felé vezető 40-es út
közelében és 4-es felüljáró előtt a
kővágó telephely mellett.
A Körte utcai torony engedélyét
2017-ben adta ki a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság. A torony 40
méter magas acélszerkezetű antennatartó. pítéséhez minden szakhatóság, így Abony Város jegyzője
is hozzájárulását adta szintén 2017.
évben. Az építési engedély 3 évig

tattok, és az AB K M Nonproﬁt
Kft felajánlásához csatlakozott az
AG P NT is, a Csernus testvérek 8- 5- és 3 ezer forintos pályázati
utalványt ajánlottak fel a közönségszavazáson legtöbb lájkot begyűjtő
kerteknek.
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Napjaink szlogenje az Együtt sikerülhet!
Számos esetben bebizonyosodott, hogy
nem csupán feltételes módról beszélünk,
hiszen az abonyiak erőt, időt, és fáradságot nem kímélve segítenek egymásnak.
Ennek egyik szép példája a következő
történet is. lvasónk kért segítséget.
Idős édesanyja nem tudta kertecskéjét
locsolgatni, így szerette volna, ha valakik megnézik a kútját, hogy miért is nem
folyik belőle a növényeknek olyan nagyon szükséges éltető víz. Sándor János
és az AG P NT közös erővel oldotta
meg a problémát.

Ismét benépesült
érvényes. A beruházás ebben az évben megkezdődött.
A jegyző szakhatósági állásfoglalása arra terjed ki, hogy a tervezett beruházás ellentétes-e a Helyi
pítési Szabályzattal és a helyi
természetvédelmi rendelettel. A
jegyző e kérdésekben saját hatáskörben dönthet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. „- mondta
el lapunknak Pető Zsolt Abony város polgármestere
apunk a beruházó cégtől arról
értesült, hogy ezek a tornyok egy
50-es előhívó számú telefonhálózat kiépítésének részei, nincsenek
összefüggésben a városban folyó
egyéb távközlési rendszerek beruházásaival.

önzetlenül segítették, védték a város
közösségét az elmúlt 65 napban és
akiket nehéz összehasonlítva szavazásra bocsájtani.
E körülmények között úgy határoztunk, hogy továbbra is várjuk
Abony Hőseire tett javaslatokat és ha
elérkezik a nap amire mindannyian
várunk, megszűnik a veszélyhelyzet,
bemutatunk mindenkit, akire lelkes
olvasóink javaslatot tettek.
T ovábbr a is várjuk a javasl atokat
sok szeretettel: sajto abony.hu

Május 19-én este hét órakor a koronavírus járvány veszélyeztetettség
miatti tiltó rendelkezések feloldása után első alkalommal került sor
barátságos labdarúgó mérkőzésre a
Varga István Városi Sportcsarnokhoz tartozó műfüves pályán. Az
amatőr sportolók boldogan vették
ismét birtokba a létesítményt, természetesen szigorúan betartva az
öltözőkre, valamint a pályahasználatra vonatkozó előírásokat. Jó sportolást kívánunk minden abonyinak

O

G
Abonyban?
N E M !
A kérdésre Danielovits ászló a
D-Multicom Kft. ügyvezetője küldött választ. „Társaságunk a Magyar Telekom megbízásából szélessávú vezetékes optikai hálózat
építését végzi Abony településen.
Az építési nyomvonal léges és
alépítményes infrastruktúra kiépítésével történik csatolt építési engedély alapján. Az épülő hálózat
optikai jelátvitel célját szolgálja
nem tartalmaz rövid vagy mikrohullámú távközlési eszközöket
így annak a környezetre semmilyen sugárzási vagy elektroszmog
jellegű hatása nincs.
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FO N T O S I N FO R M Á C I Ó L O M T AL AN Í T Á S R Ó L ! Az NHSZ tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet miatt tavasszal
elmaradt lomtalanítást a nyár folyamán pótolják. A lomtalanítás időpontjáról közleményben értesítjük a lakosságot.
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A közelmúltban Abonyban több illegális
hulladéklerakó is felszámolásra került,
többek közt a Lődomb közelében, a
kis út mentén. Pető Zsolt Abony Város
polgármestere hadat üzent az illegális
lerakóknak, és minden lehetséges rendelkezésre álló eszközzel küzd ellenük. A
napokban több lakossági bejelentés is
érkezett a Kovács László települési képviselő, bizottsági elnök körzetében lévő
illegális szemétlerakás vonatkozásában.
Május 15-én a képviselő Fábián Márton
közterület felügyelővel közösen járt a
helyszíneken. Megállapításra került,
hogy a Lődombbal szembeni magántelken illegális hulladéklerakó alakult ki.

Főként építési anyagok, törmelék, de
kommunális szemét is van a telken. E
mellett veszélyes hulladéknak minősülő
szigetelőanyagot is találtak. Az ügyben
eljárás indítását kezdeményezi Kovács
László. Ezen kívül a kiserdő szemetét is
megnézték, és ott is megdöbbentő dolgokat láttak.
„Semmiképpen sem fogjuk annyiban
hagyni, kezdeményezem, hogy eljárás
induljon az ügyben. Fontos lenne megakadályozni, hogy Abonyban újabb és
újabb illegális szemétlerakó helyek jöjjenek létre. A kihordott szemét mennyisége és fajtája miatt ez már nem kisebb
szabálysértés lesz. Tetemes bírság kiszabására kerülhet sor, mely több százezer
forintos nagyságrendű lehet. Nagyon
fel vagyok háborodva azon, hogy ilyen
emberek élnek köztünk, akik erre képesek! Bízom abban, hogy eredményes lesz
a harcunk az illegális szemetelők ellen.
Én biztos, hogy minden lépést megteszek ennek érdekében.” – mondta Kovács László
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Kókai-Dudinszky Mónika települési képviselő, alpolgármester lapunkat arról tájékoztatta,
hogy az első körben beszerzett
500 darab komposztáló ládát
már el is vitték az AB K M
telephelyéről, így újabb 200 darabot igényeltek az NHSZ-től.
A ládák ingyenesen átvehetők
az AB K M telephelyén, már
csak mintegy 50 darab maradt
meg belőle. „Nagy öröm számomra, hogy minden korosztály érdeklődik a komposztáló program
iránt. Fiataloktól idősekig mindenki viszi az edényzetet, és ezzel
sokat tehetnek a környezetünkért.
Köszönöm szépen mindenkinek
az együttműködést, és bízom benne, ha elfogynak a jelenleg rendelkezésre álló, és az AB K M- tól
elvihető komposztládák, akkor
tudunk újakat is beszerezni!” –
mondta lapunknak az alpolgármester asszony.

Z
Pető Zsolt polgármester levelet
írt a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetőjének,
melyben sürgős hatósági eljárást
kezdeménye a Vigyázó kastély
ügyében. A városvezető egy állampolgári bejelentést követően
haladéktalanul intézkedett a műemlék ügyében. Pető zsolt levelében leírja, hogy a Régi Vigyá-

G
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. május 25- május 31.
ROZSNYAI PATIKA
2020. június.01- június 07.
CSONTOS PATIKA
2020.június 08- június 14.
BENU PATIKA
2020.június 15- június 21.
ROZSNYAI PATIKA
2020.június 22- június 28.
CSONTOS PATIKA
2020.június 29- július 05.
BENU PATIKA

zó-kastély (Abony, Tószegi
út 54., műemléki törzsszám:
6887) épületének állaga az
elmúlt évek során jelentősen
megromlott, életveszélyessé
vált. Az ingatlan magántulajdonban van, azonban a
Kastély épülete és környezete
Abony Város szerves részét képezi
1830 óta. Annak érdekében, hogy
a további állagromlást megakadályozzák, Abony Város polgármestere kezdeményezi hatósági eljárás
megindítását, valamint helyszíni
szemle megtartását Abony Város
Önkormányzatának bevonásával.
Mind az egykori főépület, an-

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán május 15-ig összesen 2230 zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot,
204 fehér színűt, mely az általános
kommunális hulladék gyűjtésére szolgál, valamint 220 db sárga, szelektív
hulladéknak való zsákot értékesítettek. Köszönjük a lakosság környezettudatos hulladékgyűjtését, valamint
a hivatali munkatárs ez irányú áldozatos munkáját. Együtt sikerülhet
megállítani az illegális szemetelést,
és felszámolni a lerakókat is!

A

nak pincéje, mind az egykori
könyvtár és kápolna épülete, mind
pedig a régi lovarda épületének állaga olyan nagy mértékű romlásnak indult az utóbbi időben, hogy
sürgős beavatkozásra van szükség
annak érdekében, hogy ezt a régi
szép műemlékünket megmentsük
az utókornak.

Újra kinyitott az abonyi hulladékudvar!

ING EN kivihető a legtöbb hulladékféle! Az abonyiak számára ismét elérhetők az abonyi hulladékudvar szolgáltatásai, ahová térítésmentesen lehet kivinni
a háztartásokban keletkezett hulladékféléket. gy többek közt a zöldhulladékot,
fáradt olajat, használt étolajat, üvegeket, műanyagokat, gumiabroncsot, használt
elemeket, fénycsöveket, nem szétbontott elektronikai hulladékot .... stb.! Vigye
ki Ön is ingyen a szemetet, NE illegális helyre tegye! A hulladékudvarban az
építési törmelék NEM helyezhető el!
Ha kérdése van, telefonáljon!
Elérhetőség: 2740 Abony, Buzgánydűlő 20.
Tel:(+36 20) 940-8222
Email:info.ketpo@nhsz.hu www.nhszketpo.hu
hétfő: 7:00-15:00; kedd: 7:00-15:00;
szerda: 7:00-15:00 csütörtök: 11:00-19:00;
péntek: 7:00-15:00

Az AB K M Nonproﬁt Kft.
munkatársai az abonyi idős lakosok részére ingyenesen házhoz
szállították a komposztládákat.
V

E

A helyi rendelet vonatkozó része szerint május 16-tól tilos bárminemű
zöldhulladék égetése a településen!
Természetesen egyéb szemetet is
TILOS égetni az udvarokon, és közterületeken. Országos tűzgyújtási tilalom is életben van. Ha észleli, hogy
valaki illegálisan éget, hívja az abonyi
rendőrjárőrt!
A helyi rendelet vonatkozó része:
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással, ha ez
nem lehetséges, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállításával
kell gondoskodni. (2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának
védelme érdekében az avar és kerti
hulladék nyílt téri égetése csak a legvégső esetben – vírusos, baktériumos,
gombás vagy egyéb fertőzéskor – kerülhet sor. Égetés csak szeptember 15.
és május 15. között, megfelelő légköri
viszonyok esetén lehetséges.

Hulladékinfók!
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJA :
június 1. és június 29-én
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK
IDŐPONTJA:
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A Humán Szolgáltató Központ feladatai a
járvánnyal összefüggésben
A koronavírus elleni védekezés során a
Humán Szolgáltató Központ munkája megnövekedett, illetve új feladatokat kapott a
város vezetésétől, melyeket az alábbiakban
mutatunk be. A lakosságtól jövő jelzéseket,
kéréseket az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata fogadja. A meghirdetett
telefonszámok éjjel-nappal, hétköznap és
hétvégén is hívhatók, valamint a szolgálat
személyesen is felkereshető, itt az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően működik.
A beérkező hívásokat a szakemberek
elemzik és három főbb csoportban viszik
tovább az ügyek intézését:
1. Az intézmény valamelyik alapszolgáltatásira van szüksége a hozzánk fordulónak.
Az idősek ellátásában a házi segítségnyújtás
gondozói tudnak segíteni, az elmúlt két
hónapban a 42 fő ellátott száma 50 főre
emelkedett, így az öt gondozónő fejenként
naponta tíz idős ember ápolását, gondozását látja el (mosdatás, fürdetés, gyógyszererezés, bevásárlás stb.). Számos időstől márciusban az utolsó látogatáskor elköszöntek
a más vidéken élő hozzátartozók, hogy majd
júliusban jönnek, ha vége lesz a vírusos időszaknak, ami a járvány megelőzése miatt
fontos, de ezt megélni egy idős embernek
nagyon nehéz. Az ő lelki támaszaik ebben az
időszakban a gondozónők, akik rendszeresen
látogatják őket.
A pszichiátriai betegségben szenvedőknek és a lakásukban bezárkózni kényszerült
időseknek nagy segítséget jelent a közösségi ellátás és a családsegítő szakembereivel
folytatott segítő beszélgetés is.

Drága Édesapa
és Édesanya

A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot többen azért keresik fel most, mert
más, korábban nyitva tartó intézményekben, hivatalokban nem fogadták őket (pl.
E-on iroda). Cegléden a Munkaügyi Osztályon
sem lehet most személyesen ügyet intézni,
ezért akik a napokban veszítették el munkájukat, hozzánk jönnek segítségért az ellátás
igényléséért.
A karantén következtében és az ezzel
együtt járó családon belüli feszültségek is
megnövekedtek, ami veszélyezteti a gyerekek megfelelő lenevelését, gondozását. A
családsegítők segítik a szülőket a konfliktusok kezelésében és a rossz helyzetekből való
kiút keresésben, megoldásában.
2. A megkeresések másik része az, amikor a családoknak szorult anyagi helyzetük
miatt élelmiszerre, tisztító- és fertőtlenítő szerekre van szüksége, vagy a gyógyszer
kiváltása jelent gondot. Ilyen esetben a kérésüket a Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Szociális ügyek Osztályára irányítjuk, eddig
256 ilyen jellegű kérés érkezett.
3. A harmadik csoportba azon idős emberek segítése tartozik, akiknek a fokozott fertőzés veszély miatt nem ajánlatos elhagyni
otthonukat és segíteni kell a bevásárlásban,
gyógyszer kiváltásban és a postai ügyeik
intézésében. Ezt a feladatot önkéntes segítők bevonásával és a feladatok napi szintű
koordinálásával és támogatásával tudjuk
megoldani. A harmincöt önkéntes összesen
269 alkalommal segített az időseknek.
Az adományok eljuttatásának megszervezése is a Családsegítő feladatai közé tartozik, márciustól eddig 50 zsák burgonya,
10 800 darab tojás, 800 kg liszt és 400
csomag borsó és bab, valamint 150 db gyermekek számára készített csomag szétosztását szerveztük meg, a feladatokat szorosan

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

összehangolva a Polgármesteri Hivatal munkatársaival.
Szolgálatunk munkatársainak új feladatként jelent meg a digitális oktatáshoz való
hozzáférés biztosítása, az elmúlt időszakban
több családot kerestünk fel otthonában, ill.
többen jelezték felénk, hogy nem megoldott
az oktatáshoz való hozzáférésük. Minden segítséget kérőnek megoldódott az oktatása.
Az INNOVEN KFT. naponta jelzi felénk,
hogy hány adag gyermekek számára megrendelt ételért nem ment el az igénylő. A
megmaradt meleg ételt a rászoruló családok számára juttatjuk el a közterület felügyelők segítségével. Eddig közel ezer adag
étel került kiosztásra.
A járvány miatt sajnos többen kényszerülnek házi karanténba, az ő számukra is
felajánljuk segítségünket, eddig harmincegy
személlyel vettük fel a kapcsolatot.
Az elmúlt időszak új feladatok elé állított valamennyiünket, de összefogással és
együttműködéssel túl jutunk ezen a nehéz
helyzeten is. Feladatunk önmagunkban és
másokban is a reménység fenntartása.
Deákné Orosz Zsuzsanna
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Humán Szolgáltató Központjának igazgatója
Abony Város lakossága nevében köszönjük
az intézmény dolgozóinak odaadó munkáját!

Szerkesztőségünk
és Abony Város lakossága
nevében is sok szeretettel
gratulálunk
és kívánunk ezúton is
sok boldogságot!
Április 25.
Dobrosi Nikolett és Tóth Zoltán,
Habony Bernadett és Palásti Balázs
Május 02.
Dömök Veronika Fanni
és Sáfár Milán Géza
Május 04.
Bakos Viktória és Balogh Viktor
Május 08.
Mankovics Regina
és Kolozsvári Péter
Május 09.
Egedi Anikó és Kovács István Zsolt
Május 15.
Juhász Erzsébet és Nagy János
Május 16.
Czimre Dorina
és Miklós Árpád Antal,
Vincze Viktória
és Varga Sándor Attila
Május 22.
Fehér Katalin Pálma
és Duka Sándor,
Galló Mariann és Mihály Róbert,
Molnár Mónika és Bató István

áldott lelkű jóságos szívük
megpihent.
A Családért dolgoztak,
éltek és meghaltak.
Gondolatuk mindig körülöttünk járt.
Hiányuk nagyon-nagyon fáj.
Nem az a fájdalom,
melytől könnyes a szem,
hanem amit szívünkben hordunk
némán és csendben.

ELHUNYTAK

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

Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünk örökké őrzi emléketeket.
Sírjaitokon a gyönyörű virágok őrzik
a ti örök álmaitokat.
Fájó szívvel emlékezünk.
Habony Pál 14. évfordulójára
Habony Pálné Barna Terézia
1. évfordulójára

Lányai, unokái, dédunokái

Kiadja: Abonyi Városfejlesztő Kft. Felelős kiadó: Gáspár Csaba ügyvezető
Felelős szerkesztő: őrinczy 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 ap- és Könyvkiadó Kft. – ajosmizse
Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető eb:
.mhk.hu
A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.

Kiss Imre 75 év,
Komáromi Józsefné 92 év,
Nagy László 56 év,
Bodócs Jánosné 59 év,
Gönczöl Tibor Sándor,
Markó-Markecz Lajosné,
Guzsaly Ferenc 84 év,
Tóth Erzsébet 71 év,
Lendvai Pál Tiborné 47 év,
Pintér Tivadarné 77 év,
Vincze Sándor Jánosné 83 év
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Ismét egy abonyi nevelésű játékos jutott
el egy komolyabb lehetőség kapujába.
Bárány Máté, aki jelenleg a Törökszentmiklósi KE csapatában játszik. Szeptembertől már HE-DO B.BRAUN Gyöngyösi
KK csapatában folytatja pályafutását. A
Gyöngyös jelenleg az NBI erős középcsapatához tartozik és folyamatos fejlődésen
megy keresztül. Az utánpótlás nevelés
évről évre fejlődik. Mi sem bizonyítja jobban, hogy korosztályos csapatai a bajnokságokban az élmezőnyhöz tartoznak. Így
Máténak adott a lehetőség, hogy tovább
tudjon fejlődni és komoly szinten tudja
űzni azt a sportot, amire mindent feltett.
Így Falusi Dániel után (aki szintén abonyi
nevelés) rövid időn belül egy újabb abonyi
játékos törhet komolyabb babérokra.
5 éves korban kezdett megismerkedni
az Abonyi Kézilabda Clubnál a szivacskézilabdával. Ekkor még párhuzamosan
a focit is űzte. Az idő múlásával el kellett döntenie melyik úton megy tovább.
A kézilabda mellett döntött. Az Abonyi
KC U12-es csapatában érezhette meg
először milyen is tétmérkőzésen pályára
lépni. Ezt követően egy tornán figyelt
fel rá a Törökszentmiklós KE csapata és
lehetőséget biztosított számára, hogy
két korosztályban is versenyezni tudjon.
Máté komoly fejlődésen ment keresztül,
sokat jelentett, hogy idősebbek mellett
edzhetett és egy-két évvel idősebbek ellen kellett játszania mérkőzésről mérkőzésre. Több komolyabb tornán is remek
teljesítményt nyújtott (Debrecen Főnix
kupa U14-ben gólkirály 38 góllal, 5 mecs-

A

csen) több külföldi tornán is részt vett.
Jelenleg a serdülő bajnokságban a házi
góllövő listát vezeti az összesített góllövő
listán pedig az 5. helyen helyezkedik el
100 lőtt góllal, a csapat pedig a tabella
első helyén. Máté a folyamatos edzésre
járás és mérkőzések közepette végig kitűnő bizonyítványt hozott haza.
Sajnos a járványhelyzet átírta egy kicsit az elmúlt időszakot és a szövetség is
törölte a bajnokságot, de ennek ellenére
is nyugodtan kijelenthető, hogy bajnokcsapatból távozik Máté. A formája megőrzéséért is nagyon sokat tesz, hiszen
március közepe óta heti négy edzéssel
próbálja magát karbantartani és reméli
mihamarabb a terembe is visszatérhet.
Máté: „Elérkezett a váltás ideje, júniusban „elballagok” és átteszem a székhelyem Gyöngyösre, itt fogom megkezdeni
a gimnázium tanulmányaimat is. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek,
aki ebben segítséget nyújtott, hogy egy
komolyabb szinten tudjam folytatni.
Szeretném megköszönni Nagy Attila és
Gulyás Péter Testnevelőnek/edzőnek azt
a munkát, amit sokszor szabadidejükben
áldoztak rám. Szeretném megköszönni
Kis Gergelynek és Nyeső Péternek a Törökszentmiklósi KE edzőinek,
hogy lehetőséget biztosítottak számomra a csapatban. Nem utolsó sorban
pedig az Abonyi Kézilabda
Clubnak, ahol elkezdtem
ezt a sportot. Szeretném
megköszönni
csapattársaimnak, hogy elfogadtak
és azt kell, hogy mondjam
mindenkitől tanultam.
Köszönöm szüleimnek,
hogy biztosították a nyugodt hátteret és mindenben segítettek, hogy elérjem céljaim. Úgy érzem, az
a munka, amit elvégeztem,
már ez is egy mérföldkő, de
ezzel még nincs vége. Talán
most jön az a rész, amikor
még egy lapáttal rá kell
tennem. De ígérem, hogy
mindent megteszek azért,
hogy volt edzőim, csapatársaim és persze a szüleim
büszkék legyenek rám.”

A z A b onyi K ézil ab da Cl ub c sapatainak él etét sem könnyítette m eg
az a hel yzet, am i a járvány b erob b anásakor kial akul t. A z, hog y
egyik percről a másikra le kellett
ál l ni, nag yon rossz érzés vol t.
U g yanakkor el kel l ett fog adnunk
és al kal m azkodnunk kel l ett g yorsan a kial akul t hel yzethez. Ezért
játékosainkat arra kértü k, hog y
am il yen m ódon tudják prób ál ják
m eg ol dani a form áb an m aradás
lehetőségét, természetesen az
edzőink bevonásával. A vezetőség
m inden ú j inform ác iót m eg osztott
a csapattal. Ez az időszak a vezetőség számára nem sok időt hagyott
a levegő vételre hiszen rengeteg
adm inisztratív m unka vol t. S ajnos
ápril isb an szem b esü l nü nk kel l ett
a szövetség döntésével , am it term észetesen el fog adtunk, vag yis
a 2 0 19-2 0 -as b ajnoki évad vég et
ért. S ok kérdést fel vetett ez és term észetesen a b izonytal anság vol t
a l eg rosszab b m indenki szám á-

A A

ra. A zonb an m indezek m el l ett jó
vol t l átni azt, hog y ennek el l enére is töb b játékosunk nem hag yta
ab b a az edzéseket A zt sajnos nem
tudjuk m ég pontosan m ikor térhetü nk vissza tel jes kapac itással a
Varg a I stván S portc sarnokb a, de
bízunk abban ,hogy a lehető legham arab b és akkor nyug odtan fel
tudunk készülni a következő bajnoki szezonra. S zeretném m eg köszönni m inden eg yes játékosnak,
edzőnek vezetőségi tagnak azt a
m unkát am it el vég zett ezal att a
nehéz hel yzet al att is. Jó vol t l átni
A b onyb an ezt az összefog ást, m inden hel yzettel m eg l ehet b irkózni,
de a kul c s az összefog ás. A zt is jó
vol t l átni, hog y reng eteg en sportol tak a járványhel yzet al att is, és
ezt mindenki próbálja a lehetőség eihez m érten fol ytatni, hiszen az
eg észség es test és l él ek m indent l e
tud győzni. Hajrá Abony!
B árány József el nök

TAK

Az idei év nagyon sok változást
hozott a szakág életében. Az előző évekhez képest a versenyévadot
idéntől igazítják az iskolaévhez, tehát történetünk során először rendeztek volna Magyar Bajnokságot
nyár elején. Már önmagában ez is
megnehezítette a felkészülést és a
korosztályos besorolást, de akkor
jött a koronavírus. Az idei versenyévad összesen egyetlen ver-

senyből állt, és 2020-ban Magyar
Bajnokság sem lesz. Az intézkedések miatt, teljesen leálltak az edzéseink, bár a sportolók próbáltak
önállóan formában maradni, de
a sportág specialitása véget, minthogy egységekben dolgozunk a
szinten tartás szinte lehetetlen. Az
internet segítségével folyamatosan
tartottuk kapcsolatot, feladatokat
kaptak, de ez nem ugyanaz. Nagyon várjuk már, hogy újra
edzhessünk, még ha korlátozott formában is. Igyekszünk újult erővel és töretlen
lelkesedéssel felvenni újra a
munka fonalát, de természetesen az egészség védelme a
legfontosabb számunkra is.
Szalinka Szilvia
vezetőedző
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Érettségi vizsga a Verseghy
Ferenc Gimnáziumban
A kár az ország b an m indenhol , a Verseg hyb en
is rendhag yó m ódon
zajl ottak az idei érettség i vizsg ák. A z idei
vizsgaidőszak különösen
nag y terhet rótt a vizsgaszervezőkre, hiszen
nag yon kom ol y b iztonsági előírásokat kellett
b etartani. A m unka eg y
nagyon jelentős része
a külső szemlélők szám ára „ l áthatatl an” vol t,
hiszen a szervezésről
szól t. T udtuk, hog y nem
hib ázhatunk, m ájus 4 -én
mindennek óramű pontossággal kell működni. U tól ag el m ondható,
hog y m inden tekintetb en
sikeres vol t az érettség ik
lebonyolítása. Információim szerint ez m inden szol noki intézm ényben így történt.
A tanulók a másfél méteres távolságokra felfestett csíkokon sorakoztak, az utcáról az udvarra érkeztek, m ajd a tornaterem b e, ahol
leadhatták könyvtári tartozásukat.
Itt történt a kézfertőtlenítés, itt kapták meg a szájmaszkot. Ezt követően léphettek a főépületbe, illetve
a számukra kijelölt vizsgaterembe.
A kormányrendeletnek megfelelően term enként m ax im um 10 tanul ó
vizsg ázhatott. T anul ói kérésre al akítottunk ki 3-5 fős vizsgatermeket is, például, azok számára, akik
olyan családban élnek, ahol együtt
laknak a nagyszülőkkel, vagy a
családban él valamilyen krónikus
betegségben szenvedő személy.
A helyzetünket kissé bonyolította, hogy intézményünk emelt szintű

Május 25-től a fokozatosság és a
biztonság figyelembevételével újra
általános rendben működnek az abonyi óvodák és bölcsődék. A szülők az
igénybevétel napját megelőző munkanap 10.00 óráig jelenthetik be az
ellátás igénylését az intézmény központi telefonszámain.
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda:

53/360-211

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde:

53/360-132

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:

53/360-825

vizsgaközpont is volt, így a középszintű vizsgákkal párhuzamosan emelt szintű vizsgák is folytak,
m ás iskol ák diákjaival . T erm észetesen rájuk is ug yanazok a b iztonság i szab ál yok vonatkoztak, m int a
m i tanul óinkra.
Összességében
kijelenthető,
hogy diákjaink hallatlan fegyelm ezettség g el viszonyul tak vizsg ákhoz, el m ondható, hog y b ár nincsenek még érettségi eredmények,
de viselkedésük alapján „érettnek”
nyilváníthatók.
Kíváncsian várjuk a vizsgaeredményeket, bízva abban, hogy tanul óink a koráb b i évekhez hasonl óan
m ost is kim ag asl ó eredm ényeket
érnek el .
Szűcs Sándor
önkormányzati képviselő,
a Verseghy Ferenc Gimnázium
ig azg atóhel yettese

Az rszággyűlés nagy többséggel
elfogadta azt a törvényjavaslatot,
m el y tartal m azza az erre vonatkozó
módosítást is. Eszerint az mentesülhet a vízgazdálkodási bírság megﬁzetése alól, aki „engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2023. december 31-ig kérelm ezi.” Vag yis ez azt jel enti, hog y az
elfogadott törvénymódosítással, a
korábban az idei év végére rögzített
határidő 3 évvel, 2023. december
31-ig, kitolódik.

K
A z ab onyi szab adul ós játékoknak nagy sikerük
volt, mert új közönséget szólítottak m eg . A z
ideig l enes játékok első verziója
a művelődési ház
pincéjében zajlott a Múzeumok
szi Fesztiválja
keretén belül Az abonyi ereklyék fosztogatói 2017 címmel. A második már
a falumúzeumot tette meg játéktérré A
Falumúzeum szelleme 2018 címmel,
amit A vérfarkas éjszakája 2019 és
Az erdő 2019 követett. Utóbbi kettő
már egy komple horror történetté terebélyesítette a játékot.
A koronavírus járvány sajnos megvétózta a tavaszi szabadulást több
programmal együtt. A művelődési
házunk egyik célkitűzése az lett, hogy
érdekes dig itál is tartal m akat osszon
meg és állítson elő a helytörténeti
anyagoktól kezdve a humoros könyves reklámokig. A Közösségek Hete
elnevezésű országos programsorozat
is online térbe költözött, ezért gondoltunk egy merészet, és A Falumúzeum
szellemét felelevenítve egy izgalmas,
interaktív videótörténetet álmodtunk
m eg .
A Közösségek Hetében hétfőtől
péntekig öt részes történet jelent meg
Paranormális nyomozás címmel az
intézményünk facebook oldalán. Az
első két rész végén like-os szavazással dönthették el a nézők, hogy milyen
mederben folytatódjon a történet, a
harmadik és negyedik epizód végén
pedig érdekes feladványon törhették a
fejüket. Maga a kezdeményezés páratlan és szokatlan volt, a megvalósítás
pedig rendkívül minőségire sikerült.
Fontos leszögezni, hogy a készítők
nem proﬁ ﬁlmesek, színészek, és szerény eszközök álltak a rendelkezésre.
De a körülményekhez képest egy izgalmas thriller kerekedett ki a történetből, amely ugyan nem újítja meg
a műfajt – viszont nem egy stúdió,
hanem egy közművelődési intézmény
készítette!
rdemes megemlíteni,
hogy több művelődési ház, könyvtár
és múzeum állított elő saját videós
tartalmakat a C VID-19 járvány idején, azonb an ezek l azáb b , hum oros

Figyelem! Aljegyzői pályázat!
Benyújtás határideje: 2020. június 15.
Elbírálás határideje: 2020. június 30.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A beérkezett pályázatokról a jegyző javaslata
alapján a polgármester dönt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
pályázatok elbírálását követően azonnal.
Részletek: https://kozigallas.gov.hu/
pages/jobviewer.aspx?ID=uscf6wscc5

A
produkciók. rszág osan A b ony
az első, amely
saját m isztikus
játékfilmmel
büszkélkedhet.
Az egyes epizódok a m eg jelenés előtt egy
nappal kerültek
leforgatásra,
megvágásra. Növekedett a játékidejük is. Az első csupán három perces volt, az utolsó már
nyolc és fél perces. Az elkészítésében
az intézm ény val am ennyi m unkatársa
közreműködött: Jandácsik Pál, Debreczeni-Bakos Melinda, Simon Szabina, Karkecz etícia, Fajkáné Hviszt
Zsuzsanna, Dudinszky Tímea, Pusztai
Jánosné, Mészáros Ágnes, Kovács
Judit, Tóthné Bálint Adrienn, Zelei
Tímea.
A történet természetesen ﬁktív volt,
de a felbukkanó munkatársak mind önm ag ukat játszották – kivéve az intézményvezetőt, aki a szellemet alakította. A történetben szereplő helyszínek
is egytől egyig abonyiak. Nem csupán
a művelődési ház tereiben játszódik a
videó, hanem központi szerepet kapott
a falumúzeum és a Kostyán-kúria is.
Az összefűzött történet huszonöt perces játékidővel ugyancsak elérhetővé
vált az intézmény facebook oldalán.
A projektnek nagy sikere volt, ami
nag y él m énynek b izonyul t m inden
résztvevőnek, amit a közzétett bakiparádé is tanúsított – mert megijedés
ide-oda, sokat nevettünk a kamera
mögött.
Ez a kísértetﬁlm nem tökéletes,
nem újszerű, de ízig-vérig abonyi!
Jandácsik Pál

Zeneiskolai beírtakozás

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre
egyéni hangszer oktatásra.
A jelenlegi helyzet bennünket is komoly
kihívások elé állít, hisz HANGSZERBEMUTATÓINKAT, a FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOKAT rendszerint május
elején szoktuk megszervezni, azonban
ez most az idén nem működhet.
Látogassanak el a www.bihari.
abony.hu weboldalunkra, ahol rendkívül egyszerűen tudják biztosítani gyermekeik zenei képzését a
2020/2021-es tanévre.
1. lépés: kattintson a www.bihari.
abony.hu -ra , ott
2. lépés: kattintson a Jelentkezési
lapra ( lila betűkkel írva) és máris tölthető az űrlap, mellyel más teendője
nincs, hisz az űrlap kitöltése után, a
jelentkezés az intézmény drive felületén megjelenik.
VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN
ZENÉLNI VÁGYÓ GYEREKET!
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Megújul az országzászló Vincze Antal cége a jelek szerint
Leszerelték az abonyi országzászló talapzatáról a borítást, azt egy
műhelybe szállították, és megkezdődött a felújítás. Abony Város
Önkormányzat Polgármestere a
képviselő-testület tagjainak jóváhagyásamellett döntött május 19-én
arról, hogy ebben az évben a „Várostörténeti Alap” forrását a településközpontban lévő országzászló
felújítására fordítják. A munkálatokra három árajánlatot kértek be,
a legkedvezőbbet az Ádámgránit

Nagy örömmel vették
birtokba a fiatalok
az abonyi sportparkot, melyet sokan
naponta használnak.
A fiúk elmondták,
hogy nagyon szeretnek idejárni, és tetszenek nekik az eszközök nyújtotta sportolási lehetőségek.
A sportparkkal kapcsolatban mindezek
mellett nagyon fontos kiemelni, hogy

Kft. adta. Összesen bruttó egymillió forintból újul meg az országzászló talapzata. Ezen
kívül a zászlótartó
rudat is renoválják,
valamint új lobogót
helyeznek el rajta. A
tervezett átadás az idei
trianoni megemlékezés napján várható.
Az első abonyi országzászlót 1942. március 15-én avatták fel,
a Szelei út elején állt.
1944. november 4-e
után az elesett szovjet
katonákat az emlékmű mellé temették.
1945-ben lebontották
az Országzászlót, majd
a „Felszabadulási Emlékművet” építették
ide. A szovjet emlékmű helyére a honfoglalás 1100. évfordulójára
visszaállította az önkormányzat az országzászlót. Most pedig
megújul az építmény a
„Várostörténeti Alap”
felhasználásával.
csakis 140 cm-s testmagasság felett lehet
azt használni. A szabályok betartását a
közterület felügyelet
munkatársai
rendszeresen ellenőrzik. A
gyermekek részére a játszótér áll rendelkezésre.
Jó sportolást, és játszóterezést kívánunk szeretettel!

Vincze Antal települési képviselő
tulajdonos ügyvezetője a Mediterrán Fürdőszoba Kft.-nek. Az abonyi székhelyű vállalkozás is nehéz
helyzetbe került a koronavírus
járvány miatt, azonban, ahogyan
lapunk megtudta, nem kényszerültek arra, hogy dolgozóktól kelljen megválniuk. A cégben Vincze
Antallal együtt öt munkatárs
van – közülük 4 abonyi –, akiket
a vállalkozás vezetője továbbra
is nyolc órában tudott foglalkoztatni. Idén márciusban még nem volt
érezhető a válság hatása, azonban áprilisban felére esett vissza forgalmuk,
a május már kedvezőbb, növekedési
tendenciát mutat, és minden esély megvan arra, hogy elérje az előző időszak
adatait. Vincze Antal bizakodó a jövőre
nézve. Vállalkozása nagykereskedelmi
tevékenységet folytat, a BISK fürdőszobai termékek kizárólagos magyarországi beszállítója a Praktiker felé. Vannak
egyedi megrendeléseik is, azonban a fő
partnerük a Praktiker áruházlánc, ahová
lengyelországi piacról szállítanak be. Sajnos a kezdeti válsághelyzetben gondjaik
akadtak a beszállítással – nemzetközi
szállítmányozással – is, aztán szerencsére sikerült megfelelő partnert találni
erre a feladatra, és ma már zökkenő-

mentesen folyik a fürdőszobához szükséges áruk importja, melyek 80%-a Lengyelországból származik. Több termék is
hiánycikké vált, mert a kínai beszállítók
a higiéniai termékek megrendeléseit
nem tudták kellő mértékben teljesíteni.
„Bennünket is érintett a válság, a
nyitvatartásunk is másfél órával rövidebb lett. Úgy érzem azonban, hogy a
nehezén túl vagyunk, kezd visszaállni a
forgalom a megszokott szintre. Nagyon
sok most a megrendelésünk, szerencsére! Visszajönnek a vásárlóink. Bízzunk
benne, hogy ennek a két hónapos veszteséges időszaknak a forgalomkiesését
az év többi részében be tudjuk hozni.
Ezúton is kívánok minden Olvasónak kitartást, és jó egészséget!”
Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

KEDVES VÁSÁRLÓK! Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Piac (Abony, Kossuth tér 5-7.)
2020. május 19. napjától változatlan nyitvatartási időben áll a továbbiakban is a vásárlók rendelkezésére. A Piaccsarnok épületében továbbra is kötelező a maszk viselése valamennyi ott
tartózkodó személy részére.
2020. május 22. napjától a 65. életévét betöltött személyek
a Piaccsarnokot 9.00 és 10.30 óra közötti időben látogathatják,
ez a korlátozás a piac nyitott elárusító területére nem vonatkozik.
A Piaccsarnok épületében a melegvizes, fertőtlenítőszeres kézmosás biztosított. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket
az emberi élet védelme és a járványügyi előírások betartása érdekében. A bevezetett védelmi intézkedésekkel védjük Önmagunkat,
családunkat és valamennyi embertársunkat.
Köszönettel: ABOKOM Közhasznú Nonproﬁt Kft.
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Megtörtént a közelmúltban elkészült abonyi utak bejárása
Május 5-én a még garanciális utcákat járták végig a témában
illetékesek Abony városában, annak érdekében, hogy a hibákat
a legoptimálisabb módon kijavítsák. A bejáráson részt vett Pető
Zsolt polgármester, az érintett körzetek települési képviselői, a
Településfejlesztési Osztály munkatársai, az új műszaki ellenőr,
Kovács Ferenc, valamint a kivitelező cég munkatársa Farkas
Lóránt. A bejárás során számos hibára fény derült, sok esetben nem az eredeti műszaki tervdokumentációnak megfelelően
épültek meg az utak. Több helyen az utak kátyúsak, csapadékvíz elvezetésük nem megoldott, balesetveszélyes árkok találhatók az utak mentén. A tény az, hogy 2018- 2019-ben nem megfelelően előkészített módon, hibás döntések meghozatala után,
kifogásolható műszaki ellenőri tevékenység, valamint gyenge
hivatali érdekképviselet mellett épültek utak a városban.

„A mostani garanciális bejárás célja az, hogy az önkormányzat megpróbálja elérni ezen utak állagának
javítását elérni a lehető legoptimálisabb módon, a lakosság érdekeit
szolgálva. Ott ahol nem megfelelően előkészített, vagy nem megfelelő
költségvetés alapján készült el az
út, ott mindenképpen sok a tennivaló. Példa erre a Károly Róbert
utca, ahol a mart aszfaltból kinőtt a
fű, a másik részén pedig olyan árkok készültek az út szélén, melyek
egyrészt az út későbbi állapotát
rontja, másrészt balesetveszélyes.
„– mondta el lapunknak Pető Zsolt
polgármester.

A garanciális bejárást követően
a műszaki ellenőr szaktanácsadása
után készül el egy terv, mely alapján
a hibákat a kivitelező cég köteles
lesz érdemben, a lehető leghamarabb és legoptimálisabban kijavítani. Összesen három projekt utcáit
járták be az érintettek, így vizsgál-

ták a zártkerti utcákat, belterületi
utakat, valamint a külterületi utak
állapotát is. 1. Projekt: Zártkerti utcák: Bajtárs, Körte, Piszke 2. Projekt: Belterületi hat utca felújítása:
Jólét, Rózsa, Szent Margit, Katona
J. Károly R., Mikszáth K. 3. Projekt: Külterületi utak felújítása: Belsőerdő, Temető és Táborhegy dűlő.

Kókai-Dudinszky Mónika gazdasági alpolgármester, települési képviselő:
„A garanciális bejárások tapasztalatait elemezve sajnos egy közhely jut eszembe: „olcsó húsnak
híg a leve” Szinte minden utcában
ugyanazok a problémák jelentkeztek, a silány minőség, a vízelvezetés problémái, valamint a mészköves utcáknál a rendkívüli nagy por.
A vízelvezető árkok kialakítása az
egyik legfontosabb az út élettartamának megőrzése szempontjából.

Sok esetben találtunk betemetett
és nem megfelelően kialakított árkokat. A mart aszfaltos utaknál a
kátyúsodás okozott gondot, a köves utaknál pedig a por és szintén
a kátyúk kialakulása. Több panasz
érkezett a sebesség túllépés okozta
károk miatt , ami nem a garanciális
problémák megoldáskörébe tartozik.
Elődeink, ahogy mi is, a lakosság közérzetét szerették volna jobbá
tenni. Hogy ki a hibás? Akadt tervezési, kivitelezési probléma is, de
legnagyobb problémát a szűk anyagi keretek között meghozott döntés
következménye okozza. Mindenkinek megfelelni, a lakosság kérésének eleget tenni nem kis feladat. A
múltból csak tanulni lehet, hogy a
jövőben felelősségteljesebben tudjunk dönteni. A kivitelezők mellett
a megfelelő műszaki ellenőrzést, a
lakosság együttműködését, valamint a már meglévő utakért a felelős magatartást elérni!”

Korbély Csabáné szakbizottsági elnök, önkormányzati képviselő:
„Május 5-én, összesen három
lezajlott útfelújítási pályázat eredményének ellenőrzésére került sor.
Az én választókerületem is érintett
volt a Katona József út kapcsán, de
végigjártuk mindannyian az összes
érintett utcát, mert szerettünk volna
teljes képet kapni a munkálatokról.
Az utcákat megnézve azt mondhatom, hogy talán három utca volt,
amely megfelelt az előírt műszaki
paramétereknek és olyan minőségben készült el, ami az adott technológiától elvárható. A legtöbb út nem
felelt meg az elvárásoknak, és az
elkészülte után máris komoly hiányosságok tapasztalhatók az elvégzett munka minőségében, a padka
és árokkészítésben egyaránt. Vannak olyan anyagból készült utak,
melyek igazából útalapok, nincs lezárt fedőrétegük, ezek a keszegi köves utak. A sártól mentesítenek, de
végleges megoldást nem jelentenek,
ráadásul nagyon porolnak. Meg kell
gondolni a jövőben, hogy van-e értelme ilyen technológiával készített

útra pályázatot beadni, illetve más
műszaki tartalmat kell megjelölni.
Eddig is hangsúlyoztam, de a
bejárás megerősített abban, hogy
az önkormányzatot olyan műszaki
ellenőrnek kell képviselnie, aki az
adott munkálatok alatt szoros megﬁgyelés alatt tartja a kivitelezőt.”

Járdány Vanda önkormányzati képviselő:
„Az összes kijelölt utat végignéztem a csapattal, sajnos többségében műszakilag kifogásolható volt
az utak felülete. Legjobban azokat
sajnálom, akik a kőporos utak mellett laknak és egy autó is olyan port
kavar a házuk előtt, hogy nem lehet
nyitott ablaknál létezniük. Egy új
műszaki ellenőr jött velünk.
A szakértelméről az első mondatai után meggyőződtem. Az előző
városvezetés sok utat akart kevés
pénzből megcsináltatni és ez a minőség rovására ment. Szorgalmazom, hogy a jövőben csakis olyan
utak elkészüléséért ﬁzessen a város,
amelyik nem tűnik el egy év alatt,
amelyik nem porol jobban, mint
előtte, amelyik nem lesz kátyús az
első esőzés után, hiszen így csak
pénzkidobás volt a nagyjából semmiért! Több kérdést fogalmaztam
meg a kivitelező cég képviselőjének
és a településfejlesztés vezetőjének
és azt szűrtem le a válaszokból,
hogy nem volt gazdája a projekteknek. A kerületemben most szemlézett út a Károly Róbert út volt. Új
út, mart aszfalt technológiával készült, de máris tele van kátyúkkal,
a vízelvezető árkok közvetlenül az
aszfaltnál kezdődnek, ami roppant
balesetveszélyes és az útpadka sincs
rendesen kialakítva. A hibák jegyezve lettek és bízom benne, hogy
garanciális javítás igényünket maximálisan ﬁgyelembe veszi a kivitelező cég és a hibák javításra kerülnek!
Mindenképpen szeretnék a hivatal
részéről egy olyan szakembert látni
az útépítéseken, aki sajátjának érzi
a városi utakat. Nem engedi, hogy
bármi is befolyásolja a tökéletesen
elvégzett munkát. Egy települési
képviselő nem szakember!”

