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Abony Város Önkormányzatának Lapja

Pest Megye Közgy lésének aleln kei
a áros ázán

oldal
Üzle� park hírek lapunk 14. oldalán

isztelt Lakosság! Ked es gyfeleink!
Polgármesteri Hivatal:
Hé�ő:
.
.
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
.
.
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
.
.

Valamennyiünk életében meghatározó volt az elmúlt időszak, egy
teljesen soha eddig nem tapasztalt új helyzethez kelle� nagyon
gyorsan alkalmazkodnunk. igyáztuk, óvtuk gyermekeinket, szüleinket, családtagjainkat, magunkat és
vártuk, hogy mielőbb a megszoko�
életünket élhessük.
Ezúton köszönöm a isztelt akosságnak és valamennyi Ügyfelünknek
a türelmét és együ�működését,
hogy a koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje ala� ügyintézés
során betarto�ák a hivatalban bevezete� új intézkedéseket.
A Kormány 2020. június 18. napjától a veszélyhelyzetet megszünte�e. Ezt követően az Abonyi
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás a veszélyhelyzetet
megelőzően megszoko� napokon,
azonban továbbra is előzetes telefonon vagy e-mail útján történő
időpont-egyeztetést követően
történik.

Polgármester fogadórája minden
hé�őn .
. óráig
Általános alpolgármester
fogadóórája minden szerdán
.
. óráig
Alpolgármester minden hé�őn
.
. óráig
Jegyző minden hé�őn . - .
óráig
dőpont-egyeztetésre az ügyintézéssel érinte� szerveze� egység alábbi
telefonszámain van lehetőség
Titkárság:
és
mellék
Hatósági és Szociális Ügyek
Osztálya:
,
és
mellék
Településfejlesztési Osztály:
és
mellék
Gazdasági Osztály:
és
mellék
Adócsoport:
és
mellék
A Polgármesterhez, ltalános alpolgármesterhez, Alpolgármesterhez, valamint a egyzőhöz történő
időpon�oglaláshoz a itkárságon a
-es mellék áll
ügyfeleink rendelkezésére.
A ivatalban megrendezésre kerülő
házasságkötéseken való részvétel
a házasságkötő terem befogadóképessége szerint lehetséges.

Kérem nöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnése ellenére saját és
mások egészségének megóvása érdekében továbbra is ügyeljenek az
általános higiéniai előírások betartására, melyet a hivatalban a belépésnél elhelyeze� kézfertőtlenítő
eszközzel biztosítunk.
Magyarország egész területén, így
Abony városában is az üzletekben
és tömegközlekedési eszközökön
az egészségügyi maszk viselése továbbra is kötelező. E rendelkezés a
hat éven aluli kiskorúakra nem vonatkozik.

Megnyitott az Abonyi
árosi trand!

oldal
Legyen a parkerdő
ismét az abonyiaké!

A jövőben is készséggel állunk
ügyfeleink rendelkezésére.
dr. Gáspár Anita
jegyző

oldal

2

2020. június

Pető Zsolt polgármester besz
védekezéssel kapcsolatba

Kép: Járdány Vanda

Abony Város Képviselő-testülete 2020. június 25-én rendkívüli
ülést tartott, melyen polgármesteri
tájékoztató hangzott el a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről.
A teljes videófelvétel megtekinthető az Önkormányzati TV oldalán, valamint az Abony APP-ban!
Most az elhangzottak kivonatolt
változatát tesszük közzé.
„Magyarország kormánya az
Alaptörvény 53. cikke alapján
2020. március 11-től a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki az egész ország
területére. Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Az új koronavírus-fertőzés veszély elleni küzdelemben a Kormány intézkedéseivel összhangban több polgármesteri döntést
hoztam, melyről online konferenciabeszélgetés keretében tájékoztattam a képviselő-testület tagjait.
A veszélyhelyzet ideje alatt
(98 nap) napi szinten kapcsolatot
tartottam a védekezésben részt
vevő egészségügyi és szociális
szakemberekkel, valamint a társszervezetekkel.
Folyamatosan egyezettem az
intézményvezetőkkel, ﬁgyelembe
véve az Operatív Törzs döntéseit.
A fertőzés elkerülése érdekében a
Kormány döntéseinek megfelelő
összehangolt védekezés kezdődött városunkban.
A védekezés egyik fontos része a lakosság hiteles tájékoztatása, ezért a társszervektől kapott napi információt közlemény

formájában biztosítottam a városlakók részére.
Ebben az időszakban nagy
erőfeszítéseket tettem a lakosság
védelmét szolgáló eszközök (arcmaszk, kesztyű, fertőtlenítőszer)
beszerzésére. Lehetőségeinkhez
mérten segítséget nyújtottunk a
helyi üzletek munkatársai, vásárlói védelméhez, ezért csomagot
készítettünk, melyben eldobható
és mosható maszkokat és gumikesztyűt adtunk át a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség, és a
Rendőrség közreműködésével.

Kókai-Dudinszky Anna Mónika
alpolgármester asszony kezdeményezésére közel 30 abonyi önkéntes vállalta arcmaszkok készítését
a helyi lakosok számára.
Elkezdtük a lakosság részére
az arcmaszkok kiosztását, ingatlanonként kettő darabot adtunk, melyet az igénylők a Polgármesteri

Hivatal ügyfélirodájában vehettek át biztonságos körülmények
között. A hivatal ügyfélszolgálatán 4076 db maszkot vettek át az
abonyi lakosok, ezzel együtt több
mint 7000 maszk került kiosztásra.
Krupincza János települési
képviselő kezdeményezésére levelet írtunk a PR Telecom Zrt.nek, hogy az Abony, Vasút-dűlőben lakók szeretnék és igényelnék,
hogy kiépítésre kerüljön az internethálózat (vezetékes vagy optikai
kábelen keresztül), illetve kábeltévé-szolgáltatások elérhetővé váljanak számukra is.
A közös anyagi biztonságunk
megteremtése érdekében a „Koronavírus elleni védekezés” elnevezésű önkormányzati számla
nyitásáról intézkedtem. A számlára történő önzetlen pénzügyi adományok, támogatások által tudtuk
biztosítani, hogy minél többen
juthassanak
védőeszközhöz,
élelemhez, gondoskodáshoz, és
kértem mindenkit, hogy aki megteheti, álljon a kezdeményezés
mellé, támogassák minél többen
a védekezésben részt vevőket és a
védelemre szorulókat. A számlára beﬁzetett összeg 5 631 913 Ft.
A „Koronavírus elleni védekezés” elnevezésű önkormányzati
számláról (11600006-0000000017969101) 5 631 913 Ft, azaz
ötmillió-hatszázharmincegyezer-kilencszáztizenhárom forint került kiﬁzetésre 2020. június 19. napjáig.
Folyamatosan tartottam a kap-

csolatot a Humán Szolgáltató
Központ munkatársaival, akikre a
koronavírus-járvány miatt az eddigieknél is sokkal nagyobb teher
hárult, ők voltak azok, akik napi
szinten gondoskodtak az idősekről, beteg, egyedülálló emberekről, éjt nappallá téve dolgoztak
értük.
A Humánszolgáltató Központhoz beérkező kérelmek alapján a
szociális szakemberek döntöttek
az ellátásról. Az élelmiszereket az
önkormányzat saját forrásból és
adományokból biztosította. A Polgármesteri Hivatal Humán Szociális Osztálya segítségével 318 db
élelmiszercsomag és 46 db tisztasági csomag került összeállításra
és kiszállításra. Tűzifa-támogatás
20 esetben, veszélyhelyzeti pénzbeli települési támogatás 10 fő részére 105 000 Ft összegben került
kiﬁzetésre.
A Polgármesteri Hivatal részéről napi jelentést kellett adni
a Ceglédi Járás Helyi Védelmi
Bizottságának a településen élő
speciális törődést, házi ellátást
igénylőkről, illetve a karanténban
lévőkről.
Csendben és alázattal végezték
munkájukat az önkénteseink, akik
381 idős abonyi lakos számára
nyújtottak segítséget a mindennapokban.
Az önkéntesek munkáját a
Humán Szolgálat Központ szakemberei koordinálták. Az otthonukban tartózkodó idős, beteg
embereknek segítettek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában,
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ámolója a koronavírus elleni
n megtett intézkedésekről
postai ügyek intézésében stb. Az
önkéntes munkában rész vettek az
önkormányzati közalkalmazottak
és köztisztviselők, a civilek, valamint a Kinizsi Pál Gimnázium
diákjai.
Elindítottam az Együtt Sikerülhet Programot, melyhez
nagyon sok támogató, magánszemély, vállalkozó csatlakozott, pénzbeli és természetbeni
adományokkal, segítve ezzel a
védekezést.
Felvettem a kapcsolatot a Cellex nevű gyorsteszt fogalmazójával, és megállapodás született
a 150 koronavírus gyorstesztek
szállításáról. A tesztek a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetbe
kerültek, annak érdekében, hogy
helyben is lehessen vizsgálatot
végezni. Az önkormányzat a saját
intézményi alkalmazottai mellett
az iskolákban a pedagógusok részére, a szociális munkások és
egészségügyi dolgozók részére is
biztosította az ingyenes covid-19
szűrést.
A nyári szünetben az abonyi
gyermekek, diákok hétköznaponként 8.00 és 18.00 óra között térítésmentesen használhatják a
Varga István Városi Sportcsarnok
műfüves pályáját.
Intézkedtem arról, hogy a koronavírus-fertőzés terjedése miatt
az Önkormányzat és Intézményei
készítsék el Intézkedési tervüket
annak érdekében, hogy biztosítsák intézményük zavartalan működését, feladataik folyamatosságát abban az esetben is, amikor
a humánerőforrás-kiesés olyan
mértékűvé válik, hogy a napi
munkavégzésben zavart okozhat.
A Polgármesteri Hivatalban
és az önkormányzat valamenynyi intézményében a korlátozott
ügyfélfogadás ellenére a munka
zökkenőmentes volt, a határidőket betartották, panasz a lakosság
részéről nem érkezett.
Az ABOKOM Közhasznú
Nonproﬁt Kft.-nek köszönhetően
a nyitásra megújult és megszépült
az Abonyi Termmálfürdő.
Sikeresek és közösségépítők
voltak az online misék, melyeket
Molnár Péter plébános úr celebrált, a közvetítést Járdány Vanda
képviselő asszony segítette.
Nagy sikerű az önkormányzati
támogatással megvalósuló járda-

felelősségteljes magatartást tanúsítottak családjuk és lakókörnyezetük
védelmében, vigyáztak
egymásra.
Köszönöm Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak,
az intézmények vezetőinek, a közalkalmazottaknak, köztisztviselők-

építési projekt, de a pályázatok
támogatása a féléves pénzügyi
beszámoló megismeréséig felfüggesztésre került.
Megkezdődött a parkerdő lakossági hasznosításának előkészítése. Első körben a parkerdőben
egy kilométeres futókör és erdei
tornapálya kerül kialakításra.
A területen lévő felépítményeket is rendbe kell tenni, valamint
bográcsozó és főzésre alkalmas
helyeket szeretnénk kialakítani.
Még ebben az évben a közmunkaprogram keretében mosdóblokk
építésére kerülhet sor, továbbá
elkészülhet a terület áramellátását
biztosító villamos lekötés.
Rendhagyó módon került megrendezésre az abonyi Pedagógusnap. Online műsorral köszöntöttük pedagógusainkat. A jubiláló,
illetve nyugdíjba vonuló tanárainkat, óvodai dolgozóinkat személyesen köszöntötték Abony Város
Önkormányzatának
települési
képviselői.
2020. június 18. napjától a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet
elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.
A járványveszély nem múlt el,
továbbra is fontos a felelősségteljes magatartás és a kormányrendeletekben foglalt intézkedések
betartása.

Köszönöm Abony Város
valamennyi állampolgárának, hogy betartották
a központi utasításokat,

nek, az intézmények
valamennyi dolgozóinak,
hogy ebben a nehéz és
mindenki számára szokatlan helyzetben segítették a munkámat.
Köszönöm az Együtt
Sikerülhet program széles körű támogatását!
Pető Zsolt polgármester
Abony, 2020. június 22.

Pest Megye Közgyűlésének
alelnökei látogattak a Városházára

Abony városvezetése számára
fontos, hogy a településfejlesztési elképzelések, koncepciók
összhangban álljanak a térség és
a megye terüle�ejlesztési terveivel. Pető Zsolt polgármester az
elmúlt időszakban több egyeztetést folytato� a szomszéd
települések polgármestereivel,
ahol a közös gondolkodás erősítése volt az egyik cél. A települések közö� együ�működés erősítése melle� kiemelten fontos,
hogy Abony város jövőbeni fejlesztési tervei összhangban álljanak a megye terüle�ejlesztési
céljaival is. Ezért is nagy jelentőségű az a megbeszélés, melyet
Pest Megye Közgyűlésének két
alelnöke, Wentzel Ferenc és Szerenka Tibor folytato� a napokban Pető Zsolt polgármesterrel

a Városháza polgármesteri irodájában. Abony jövőbeni lehetőségeinek á�ekintése melle�
a legnagyobb hangsúlyt a helyi
gazdaságfejlesztés, ezen belül
is kiemelten az Üzle� Park menedzselése, valamint az elkövetkező uniós fejlesztési ciklusban
várható lehetőségekre való felkészülés kapta. A polgármester
megerősíte�e, hogy a városi infrastruktúra folyamatos fejlesztése melle� a városvezetés elő�
álló feladat a helyi munkalehetőségek bővítése, a vállalkozói
kedv erősítése, valamint a térségi szereppel bíró szolgáltatások,
így például a strand és környezetének, illetve a piac területének városi rangnak megfelelő
fejlesztése.
Abony sajtó
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lismert k k zter let fel gyelőink munkáját

Az elm lt időszakban többször
beszámoltunk arról, hogy a város
közterület-felügyelői eredményesen léptek fel az illegális hulladékot lerakó, valamint a város közterületeit megrongáló személyekkel
szemben. andácsik ál és ábián
Márton munkájának köszönhető-

en több szabálysértő, ezen belül is
a külterületet szennyező személy
beazonosítására, valamint hatósági eljárás alá vonására is sor került.
A városunk közösségéért végzett
munkáért a két közterület-felügyelő polgármesteri és jegyzői
elismerésben részesült.

ntézkedés an folyamatban az éjszakai rkálók gyében
nius 14-én hajnal egy óra környékén a városközpontban, a
atolikus Templom és a arókia
közt több helyre is rózsaszín festékkel f jt grafﬁtiket helyeztek
el. zt több olvasónk is jelentette.
Az ügyben az abonyi özterület
elügyelet munkatársai eljárnak, folyik a tettesek felkutatása, és részletek
felderítése. Amennyiben ez ügyben
fejlemények lesznek, beszámolunk
róla nöknek ízzunk benne, hogy a
tettesek nem maradnak ismeretlenek

apunk gy tudja, hogy a grafﬁtivel
rongálókról kamerafelvétel készült,
melyet az abonyi közterület-felügyelők átadtak a rendőrség munkatársainak.
Abony Sajtó

Megbuktak a zamóca utcai illegális szemetelők
lképesztő dolgokkal találkozhattunk a Szamóca utca végén,
eddig ismeretlen elkövetők a nádasba hordtak többféle szemetet.

Az Abonyi olgármesteri Hivatal
közterület
felügyelői azonban
eredményes munkával több felvételt is készítettek arról, hogy zöldhulladékot, kommunális szemetet
visznek talicskákkal a nádasba.
„Az elkövetők beazonosítás alatt
állnak és intézkedés alá vonjuk
őket.” mondta el lapunknak ábián Márton közterületfelügyelő.
orábban árdány anda települési képviselő kint járt a területen,
lakossági bejelentés alapján, ezek
után kezdődött meg az illegális lerakó ﬁgyelése.

llegális szemetelés kidobott lejárt ér ényesség
személyi okmányokkal
Pető solt polgármester hivatalba lépését követően zéró toleranciát hirdetett
az illegális szemetelőkkel szemben. Ezt
követően a város több pontján számoltak már fel illegális szemétlerakókat, és
több esetben is megbuktak a szemetelők, a közterület felügyelet munkatársainak köszönhetően. Június -án ismét
eredményes felderítés történt, ezúttal
a ashalom dűlőben, ahol nagy mennyiségű illegális kommunális hulladék, ágymatracok lerakása történt meg. Fábián
Márton közterület felügyelő lapunknak
elmondta, hogy az esettel kapcsolatban
megtették a feljelentést. Az illegális szemetelők több tízezer forintos bírságra

számíthatnak. A szemétben ezúttal az
elkövetők kilétére utaló dokumentumokat is találtak, így többek közt egy
ﬁú ellenőrző könyvét is. Ami viszont
megkönnyíti a tettesek beazonosítását
az az, hogy a szemétből előkerült két
lejárt érvényességű személyi igazolvány
is, mely két nőé.
LV

ókuszban a rendőrségi kommunikáció
Június 17-én
délelőtt a eglédi endőrkapitányság
épületében a
sajtó képviselői részére
szervezett a est
Megyei
endőrőkapitányság,
valamint
a
eglédi
endőrkapitányság
megbeszélést.
A fórumon bemutatkoztak a
megyei sajtóosztály munkatársai, valamint a ceglédi, sajtóval
kapcsolatot tartó munkatársak.
A kötetlen, jó hangulat , mindkét fél részére kölcsönösen építő
jellegű megbeszélésen a térségi
sajtó jelenlévő munkatársai tehettek javaslatokat arra nézve,
hogy hogyan lehet még eredményesebb a lakosság felé történő
rendőrségi kommunikáció. A
rendezvény elején Török saba
r. alezredes, kapitányságvezető

köszöntötte a megjelenteket, és
megköszönte munkájukat.
lhangzott, hogy a est Megyei
ommunikációs sztálya a közelm ltban alakult
meg, annak vezetője Sagyibó
Melinda r. ezredes, rendőrségi
főtanácsos, a sajtószóvivő Szabóné erki ianka r. százados.
Az jonnan megalakult osztály, közösen a eglédi endőrkapitányság munkatársaival
mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb, legsokoldal bb, magas szintű legyen a sajtóval való
kapcsolat. A megyei vezetők
részéről dicséretként hangzott
el, hogy a eglédi apitányság
remek sajtósmunkát végez.
LV
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Abony áros ezetőinek 50 utca
véleménye az M4-es útról garanciális
J ú n iu s 9 -é n e g y e z te té s tö r té n t a z
M 4 - e s gyorsforgalmi út egléd –
Abony 7 -2 5 – 80 85 km-sz.
közötti szakaszáról. Megkezdődött
a műszaki átadás-átvételi eljárás,
mely a tervek szerint jövő hónap
közepére fejeződik be. Pető Zsolt
polgármester dr. Egedy Zsolt alpolgármesterrel egyetértésben több
dolgot is kifogásolt az út építésével
kapcsolatban. Az észrevételeket
megküldték a N e m z e t i I n f r a s t r u k túra Fejlesztő Zrt. illetékes munkatársainak. Korábban megírtuk,
hogy Kovács László t e l e p ü l é s i k é p viselő is felháborodott azon, hogy
Újszilvásnál megszűnt az M4-es
útra való felhajtás lehetősége.
Pető Zsolt polgármester a NIF
Zrt. illetékeseinek címzett levelében kifogásolja, hogy hiába kérték, megszűnt a 85 886 km-szelvénynél a 11 . számú Abony
–
jszilvást összekötő főútról
mindkét irányból M -re történő fel, illetve lehajtás kialakítása. Ennek
hiánya a város útjain teherforgalom-növekedést fog eredményezni,
ebből adódóan a balesetveszély is
megnövekedik.

Az M gyorsforgalmi út fenti
szakaszán, a két település között
sem gyalogos, sem pedig kerékpáros átkelés nem biztosított. Korábban tervek között szereplő kerékpársáv nem került kialakításra.
Abony Város nkormányzat kezelésében lévő dűlőutak, valamint az
M gyorsforgalmi útra történő fellehajtást biztosító csatlakozó utak
kereszteződésében a balesetveszély
elkerülése okán, közvilágítás kiépítése lenne indokolt. A beruházás
kapcsán új burkolattal ellátott dűlőutak nem megfelelő szélességben
kerültek kialakításra. Ezen utakon
történő kétirányú forgalom mezőgazdasági járművel nem, vagy csak
nehezen megoldható.
Kérném az M gyorsforgalmi út
kialakítása során használt, Abony
Város közigazgatási területéhez tartozó dűlőutak helyreállítását, legfőképpen a atárhányás-dűlőt – írta
levelében Pető solt polgármester.
LV

javítása
kezdődik meg
hamarosan

Június 17-én sor került a műszaki
egyeztetésre az abonyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében a korábbi évek útépítéseivel kapcsolatban.
A vállalkozás vezető tisztségviselője ígéretet tett arra, hogy a keletkezett hibákat javítani fogják a következő hetekben, amennyiben az
időjárás alkalmas lesz rá. A megbeszélésen részt vett az önkormányzat
által megbízott műszaki ellenőr, az
A K M on-proﬁt rt. munkatársai, Pető Zsolt polgármester, a
Polgármesteri Hivatal szakemberei,

valamint az érintett körzetek utcáinak önkormányzati képviselői.
ízzunk benne, hogy a javítások
mindenki megelégedésére szolgálnak majd, és évekre biztosítják az
utak jó minőségét.
A Patányi Szállítási uvarozó
és Szolgáltató Kft.-vel Abony Város nkormányzata 201 -ben, a
Vértes- t Kft.-vel 2016-ban kötött
szerződést utak építésére.
A cégeknek a tavalyi évben kellett volna elvégezniük a garanciális javításokat, melyek nem, vagy
nem megfelelő módon történtek
meg. Pető solt polgármester tavaly decemberben levélben kérte a
kivitelezőket, hogy idén tavasszal
tegyenek eleget a garanciális kötelezettségnek.

Korszer kézfertőtlen tő
berendezéseket kaptak
az intézményeink

ntézmény ezetői értekezlet

Június 2 -án Pető Zsolt polgármester dolgozószobájában fogadta az
abonyi önkormányzathoz tartozó
intézmények vezetőit. A megbeszélésen több fontos témát érintettek a
jelenlévők. Mindegyikük beszámolt
az elmúlt hetekben végzett munkáról, valamint az egyes intézmények
újranyitásáról is szó esett. alán a

legfontosabb téma Abony Város
2020-as költségvetése volt, hiszen a
koronavírus elleni védekezés nagymértékben beleszólt a büdzsébe.
Pető solt polgármester kiemelte,
hogy eddig még nem volt szükség
arra, hogy az idei költségvetésen
módosítsanak, és nagyobb megszigorításokra sem került sor. Az egyes
intézmények nagy általánosságban,
átlagban megtakarításokat értek el,
így a megnövekedett kiadások egy
részére van fedezet. Abony Város
polgármestere és a városvezetés
takarékos gazdálkodással, egyes
halasztható beruházások későbbre
ütemezésével biztosítja a település
további stabil működését.
LV

A közelmúltban új, korszerű kézfertőtlenítő berendezéseket szereztek be, az adományként érkezett
pénzeszközökből. Ezzel is szeretnének tenni intézményeink, az
ott dolgozók, és oda járók biztonságáért. A Polgármesteri Hivatal
munkatársai összeszerelték a berendezéseket, melyeket eljuttattak
az Abony Város nkormányzata
által üzemeltetett intézményeikbe.
Köszönjük a felajánlásokat! Együtt
sikerülhet!

Továbbra is az INNOVEN főz
az abonyi menzán
A Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Abony Város közigazgatási területén
tárgyú versenyeztetési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálásra kerültek.
Abony Város Polgármestere Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Abony
Város közigazgatási területén tárgyú
versenyeztetési eljárás nyertesének –
mint összességében legkedvezőbb ajánlatot tevőt – az
VE Vendéglátó Korlátolt elelősségű ársaságot
hirdette ki. A felek a közétkeztetési szolgáltatási szerződést 2020. 07.
01-től 2021. 08. 1-ig tartó időszakra kötik.
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Módosult
a főtéri
parkolás

A szentmisékre érkezők parkolásának segítése érdekében a mai
naptól kezdődően hétköznapokon 18.00–8.00 óra között, valamint hétvégéken a gépjárművel
érkezők egész nap behajthatnak
a római katolikus templom előtti
útszakaszra.

150 abonyi gyermek kapott adománycsomagot

Az abonyi Humán Szolgáltató
Központ, valamint az egyes óvodák munkatársainak javaslatai
alapján összesen 150 adománycsomagot kaptak gyermeknap
alkalmából a település gyermekei. Május 26-án mintegy 50
csomagot az Abonyi Galambász
V227 Egyesület tagjai juttattak
el az érintett családoknak a Humán Szolgáltató Központ javaslatai alapján. A többi ajándékot
az egyes óvodák munkatársainak
javaslatai szerint vitték ki. Az
ajándékcsomagban a korábban
főként a helyi önkormányzathoz
beküldött adományok vaoltak,
többek közt ﬁnom csokik. Ezt
kiegészítették a Kékmadár Jóléti

Alapítvány által beszerzett 150
tábla csokoládéval. A csomagokat az Abonyi Polgármesteri
Hivatal munkatársai készítették
össze, bízva abban, hogy ezzel a
kis meglepetéssel örömöt szerezhettek gyermeknap alkalmából az
abonyi gyermekeknek.
LV

Folytatódik az Együtt
Sikerülhet Program

A koronavírus-fertőzés elleni küzdelem példa nélküli
összefogást eredményezett városunkban. Az eddig
érkezett
adományokról és adományozókról nagy
örömmel adtunk hírt az elmúlt időszakban.
A mai napon újabb támogató kopogott a Városháza ajtaján, és az eddigi legnagyobb tisztítószer-adományt adta át a város számára.
A vietnami származású Hoang Duc Von
nemrégiben költözött Abonyba, és elmondása szerint jól érzi magát a város közösségében, ezért is szeretett volna hozzájárulni
a közös védekezéshez. A támogatásként érkezett tisztítószerek a jövő hét folyamán rászoruló családokhoz, valamint az óvodákhoz
és bölcsődékhez jutnak el Az adományozó
mellett szeretnénk köszönetet mondani Parti
Mihálynak, aki aktív szerepet vállalt a városvezetés és Hoang Duc Von közötti kapcsolatfelvételben. Köszönjük az önzetlen támogatást! Együtt Sikerülhet!

Közlemény az Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely újranyitásáról
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő Közönség!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 282/2020.
(VI. 17.) Korm. rendeletével 2020. június 18. napjától a
veszélyhelyzetet megszüntette, így a kulturális intézmények is megnyithatják a közönségforgalmi területeiket.
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhely 2020. június 22. napjától újra megnyit
a veszélyhelyzet előtti megszokott rendben.
Az intézmény az újranyitást követően biztonságos körülmények között tudja fogadni Látogatóit az intézmény
biztonsági intézkedéseinek szigorú betartása mellett,
melyről külön tájékoztató kerül kiadásra. Köszönjük
eddigi türelmüket, érdeklődésüket, támogatásukat!
Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel Abony város
hivatalos honlapját, valamint az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely internetes
oldalát, ahol a részletes programokról, az intézmény
használatával kapcsolatos információkról folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket.
Pető Zsolt polgármester

Együtt Sikerülhet!
Az elmúlt hetekben megkezdődött „újra
nyitás” mellett továbbra is fontos feladat az egyéni és közösségi védekezés.
A védelemben fontos szerepet betöltő
Együtt Sikerülhet Program a helyi vállalkozásoknak köszönhetően továbbra
is folytatódik. Szórád Zoltán a Weidner
Alföld Bt. nevében nagy mennyiségű
folyékony szappant és fertőtlenítőszert
adományozott a város számára, mely az
óvodákban és bölcsődékben szolgálja a
gyermekek és a dolgozók védelmét. Köszönjük az önzetlen felajánlást! Együtt
Sikerülhet!
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Június 5-én kinyitott az abonyi strand!

Támogatott úszásoktatás Abonyban
Polgármesteri döntés született arról, hogy elsőként ebben
az esztendőben a 2020 2021.
nevelési évben első osztályba
lépő tanulók részére szervezett szásoktatást anyagilag
is támogatja Abony áros nkormányzata. A képviselő-testület egyetértett abban, hogy
az idei évtől az szótanfolyam
14500 t fő összköltségéből

az Abonyi Standfürdő belépő
árát 6500 t fő összegben a
leendő elsősök esetében átvállalja.
A városvezetés az egészséges életmód, a sport, ezen belül az úszósport támogatása
mellett kiemelten fontosnak
tartja a strand kihasználtságának növelését ezzel együtt a létesítmény jövőbeni fejlesztését.

Elindultak az úszótanfolyamok!
ok szeretettel árják a jelentkezőket!

Gáspár Csaba, az abonyi Strandfürdőt üzemeltető
önkormányzati tulajdonú vállalkozás, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy az úszótanfolyamok a jövő héten
indulnak, várják a jelentkezőket.
Időtartama: 10 nap, két hét, hét végén pihenővel
Összköltség: 14.500 Ft
Fenti összegből: 6500 Ft a strandbérlet ára, és 8.000 Ft az oktatók díja
Medveczky Edit: 70/599-4619
Mihály Zoltán: 20/9415-855
Farkas-Földi Anikó: 30/719-1023

Az A
M onproﬁt ft. az
Abonyi Strandfürdő területén az
elm lt hetekben jelentős munkálatokat végzett annak érdekében,
hogy nyitásra egy megszépült,
fel jított létesítménnyel tudják
fogadni a vendégeket. átványos
tereprendezési munkálatok is történtek, és a medencéket is lehetőségükhöz mérten varázsolták jjá.
ízzunk abban, hogy mindenki
megelégedésére szolgál majd a
fel jított, a modern kor és a szigor szabályzásoknak mindenben
megfelelő abonyi strand. Az önkormányzati tulajdon üzemeltető cég, az A
M ez ton is
kéri, hogy a működés során fokozottan ﬁgyeljenek a fertőtlenítésre,
higiénés szabályok betartására. Az
abonyi strandon mindenben követik a közfürdők üzemeltetésével
kapcsolatos hivatalos ajánlásokat.
nnek megfelelően korlátozásra került a napi vendégek száma,
egyszerre, egyidejűleg 182 fő lehet jelen a létesítményben. zen
t l az egyszerre a medencékben
tartózkodók száma is korlátozásra került, erről tájékoztatókat helyeztek ki. érik továbbá, hogy a
bejáratnál, mosdóknál, öltözőknél
tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot. Annak érdekében, hogy az

Befejeződött a Sívó kúria nyílászáróinak cseréje
Az Egészségmegérző Központ épületén,
a ívó kúrián jelentős beruházást végzett
helyi vállalkozó, az abonyi önkormányzat megrendelése alapján. Június -án
került sor az elkészült munka műszaki
átadás-átvételére a létesítményben. A
műszaki ellenőr, beruházó képviselői,
Pető solt polgármester, Járdány anda
települési képviselő, a árosfejlesztési
sztály munkatársa mellett a műemlékes tervező is részt vett a bejáráson.
Pető solt polgármester megköszönte
az Abofer- au Kft. munkáját, mely nem
csupán szemre tetszetős, hanem a szakemberek elmondása szerint is remekül

sikerült.
agy öröm számomra, hogy
abonyi vállalkozás, abonyi mesteremberek végezték el ezt a felújítást. Köszönöm a munkátokat
mondta a városvezető.
Az épületenergetikai beruházással
jelentős energiamegtakarítás érhető el.
sszesen
darab nagyméretű, és
darab kisebb ablak került cserére. Az
ablakok egyedi gyártásúak, és mindenben megfelelnek a szigorú műemlékvédelmi előírásoknak. A kivitelező cég az
Abofer- au Kft. volt. Azokat szemmel
láthatóan is nagyon percízen, szép megoldásokkal illesztették be.

A projekt összköltség bruttó
. .
Ft.
A emzeti Kulturális Alap rökségvédelem Kollégiuma
. . -i
ülésén döntött Abony áros nkormányzat pályázatáról. A kollégiumi döntés értelmében a pályázat támogatásban
részesült.
Megigényelt
támogatási
összeg
. .
Ft. Elnyert támogatási öszszeg . .
Ft
Az elnyert támogatás összege az igényelt támogatáshoz képest , . gy
tehát az abonyi önkormányzat jelentős
önerőt vállalt.

szók, tanfolyamosok és a többi
vendég ne zavarja egymást, idősávos nyitvatartás van érvényben a
korlátozások feloldásáig. zt kérjük, vegyék ﬁgyelembe, tartsák be.
A termálvizes gyógymedence is
használható már!

A

S

S

MEGVÁLTOZOTT
NYITVA TARTÁS
T

S

A ATT

HÉTFŐ – PÉNTEK:
6.00 8.00
TT
8.00 12.00
S TA
AM S ,
S
T
S
T
12.00–20.00
S M A
T S T TT
S
18.00 20.00
TT
SZOMBAT – VASÁRNAP:
6.00 10.00
S
TT

S

10.00–20.00
S M
T S T TT
S
18.00 20.00
TT

A

érjük az idősávok betartását
gyüttműködésüket köszönjük
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Rendkívüli
pedagógusnap

Baranyai Éva

Andrási István

Baloghné Polyák Erzsébet

Darányi Lászlóné

Dévainé Kazinczy Sára Drávay Csaba

Fekete Sándorné Erika

Molnár Márta

Németh Ilona

Herédi János

Munkácsi Andrea

Pál Szabó Andrea

lyesen vitték el a díjazottaknak.
Az Abony.hu facebook oldalán
részletesen beszámoltunk az eseményről, melyet az Abonyi Lajos
Művelődési Ház munkatársai közösen szerveztek a helyi önkormányzattal.
Oldalainkon képes összeállítást teszünk közzé ezen
alkalomból, és ezúton is sok
szeretettel kívánunk Olvasóink, Abony város lakossága
nevében jó egészséget, soksok örömet az életben minden
kitüntetettnek, és nyugdíjba
vonulónak.
A méltatásokat elolvashatBerecz Mihályné ják facebook oldalunkon.

Ebben az évben online köszöntötte pedagógusainkat, az oktatási intézmények munkatársait
Pető Zsolt polgármester, valamint
a Ceglédi Tankerületi Központ
vezetősége. A díjakat Abony Város települési képviselői szemé-

Feke Miklósné

Fehér Jánosné

Kovács Edina

Mádi Brigitta

Nagy Andrea

Retkes Ferencné
Dobos Zsuzsánna

Magyarné Polónyi Erika

Nagy Józsefné

Nagy Zoltánné

Skultéty Józsefné

Skultétyné
Őzse Hajnalka

2020. június

Szabó Gyöngyi
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Török Istvánné Mariann

Veres Lászlóné Erika Vörösné Csőke Éva

Remekeltek az érettségin a Kinizsi gimi diákjai

Szabó Zoltánné

Tajthiné Fehér Erzsébet

A koronavírus járvány veszélyeztetettség miatt rendhagyó érettségi felkészülés után rendhagyó
módon, fokozott biztonsági intézkedések mellett megszervezett
érettségi vizsgákon vettek részt
az elmúlt hetekben a Kinizsi Pál
Gimnázium diákjai. Az értékelésben elhangzott, hogy nagyon
szép érettségi bizonyítványok
születtek, közülük több is kitűnő
eredményű lett. Sok diák szerzett
nyelvvizsgát. Két végzős osztály
diákjai gyűltek össze az oktatási
intézmény udvarán, ahol egyben
búcsúztatták is őket tanáraik.
A megszokott ballagós tarisznya is átadásra került. sszesen
negyvenen érettségiztek a gimnáziumban. A két végzős osztály
osztályfőnöke Dr. alangó ászló
és Vigh Krisztián tanár urak voltak. A pályán ez évben jubiláltak
Herédi János és Drávay saba

Semmelweis-napi kitüntetések
– Szirákiné Mertlik Erika –
6. körzeti háziorvos Dr. Gráf
suzsanna asszisztense – 0
éves jubiláló
– Szabados Jánosné MarikaEgészségmegőrző Központ
munkatársa – 0 éves jubiláló
és nyugdíjba vonuló
– Dr Pusztai Dezső – eglédi
kórház főigazgatója Dr. Kostyán Andor rendelőintézet
intézményvezetője – 0 éves
r. Pusztai ezső veszi át a jubileumi jubiláló
kit ntetést Pető Zsolt polgármestertől
– Krasznai Jánosné – A Dr.
2020-ban őket köszöntöttük Sem- Kostyán Andor endelőintézet lamel eis-napon. Sok szeretettel boratóriumának munkatársa – 0
gratulálunk kedves mindnyájunk- éves jubiláló
nak és további jó egészséget, az – ábián éláné – Szivárvány
életben sok boldogságot kívánva bölcsőde munkatársa – nyugdíjba
Abony város lakossága nevében, vonuló.
megköszönve áldozatkész munkájukat!
A kitüntetéseket lapzártánkat követően adták át – kivéve Pusztai
– Godó Erika – . körzeti házior- doktor úrét –, következő lapszávos Gyuris Mária Valéria asz- munkban képekkel is beszámoszisztense – 0 éves jubiláló
lunk nöknek.

tanárok, akik már korábban települési képviselőinktől átvették a
jubileumi plakettet a 0. évforduló alkalmából. Kavecsánszkiné
Pál Erika igazgatónő az érettségi
bizonyítványok átadása
előtt Dr. alangó ászlót
is köszöntötte pályán eltöltött 25. jubileumi éve
alkalmából. A rendezvényen Pető solt, Abony
Város polgármestere is
részt vett.
Ezúton is sok szeretettel gratulálunk a végzős

diákoknak és felkészítő tanáraiknak, és kívánunk további sok szép
sikert az életben! Képgalériánk az
eseményről facebook oldalunkon
megtekinthető!

Csodálatos portékákat készítettek
az Egyedül Nem Megy Alapítvány tagjai
Június 24-én nyitották
meg hivatalosan is
azt a mini tárlatot az
Abonyi Lajos Művelődési Házban, melyen az
alapítvány tagjai által
készített tűnemezelt
alkotásokat állították
ki. A megnyitón részt
vett Pető Zsolt polgármester is, aki ismételten segítségéről biztosította a
szervezet tagjait. Abony Város Képviselőtestülete a tervek szerint júliusi ülésén
dönt egy együttműködési megállapodás
aláírásáról. Cél az, hogy fogyatékkal élő
embertársaink dolgozhassanak. Szemmel láthatóan nagyon sokat fejlődtek
a „művészek”, akik boldogan mutatták
meg alkotásaikat. Az alkotókat mindenben támogatta, betanította a csodás
művészi érzékkel megáldott Blaskó Marcella, kézműves nemezkészítő és lánya
Blaskó Kata. Ha tehetik, nézzék meg
Önök is s nemezelt alkotásokat! Érdemes! Szeretettel gratulálunk és köszön-

jük az alapítvány tagjai
nevében is a Blaskó
család segítségét!
Fontos egyeztetés
Az Egyedül Nem Megy
Alapítvány szülői közösségével egyeztetett
Pető Zsolt Abony város polgármestere.
Az alapítvány akkreditált foglalkoztatást kíván szervezni az abonyi fiatalok
számára. Ennek egyik lehetséges bázisa lehet az önkormányzat tulajdonában lévő, Nagykőrösi út 3, szám alatti
épület. A szülők részére bemutatták az
épületet és megállapodtak abban, hogy
szakemberek segítségével meghatározzák a legszükségesebb belső felújításokat. Szeretnék, ha minél hamarabb
megfelelő otthonra találna az Egyedül
Nem Megy Alapítvány, mely fogyatékkal
élő embertársaink segítését tűzte ki céljául, és évek óta eredményesen működik
Abonyban.
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Nehéz időszakon lendült át sikeresen a Montágh iskola közössége

A koronavírus járvány veszélyeztetettség
j időszámítást
eredményezett a Montágh mre
M -ben is. A tanárok a digitális oktatást példásan szervezték meg, azoknak a diákoknak is

jutott okos eszköz, valamint internet, akiknek ez korábban nem
állt rendelkezésre. Tekintettel
arra, hogy az intézményben speciális oktatási- nevelési munka
folyik, talán ennek az abonyi iskolának a munkaközössége volt
a legnehezebb helyzetben, ám
ennek ellenére példásan helyt
álltak. agy Andrea intézményvezetőt kérdeztem az elm lt
időszakról.
„Az abonyi Montágh
M -ben, eltérően a többségi
intézményektől, nincs kijelölt
beiratkozási időszak. ntézményünkben egész évben fogadjuk
azokat a gyermekeket, tanulókat, akik a est Megyei edagógiai Szakszolgálat szakértői

Beindultak az ovik és a bölcsik!

véleménye alapján áthelyezésre
kerülnek.
Az iskolaérettségi vizsgálatok
jelenleg is zajlanak, minimális
létszám 5 fős első osztályra
számítunk.
Az intézmény jövő tanévi
gyermeklétszáma mai napon
mert ez állandóan változó
szám 64 fő.
ellemzően augusztus hónapban tudunk végleges gyermeklétszámról, illetve indított osztályok számáról nyilatkozni.
A ormány 1102 2020.
.
14.
orm. határozata értelmében 2020. március 16. napjától, a
koronavírus járvány miatt megkezdtük a digitális munkarend
megszervezését.
ehéz volt a feladat, az oktatási folyamat minden résztvevőjére tanuló, szülő, pedagógus,
fenntartó nagy terheket rótt.
elemelő volt megélni a bajban összekapaszkodást, a szülők példamutató helytállását, a

tanulók igyekezetét, a pedagógusok és a gyógypedagógiai aszszisztensek végsőkig kitartását
öszönettel tartozom kollégáimnak, a szülőknek és tanulóinknak, mert az első pillanattól
kezdve együttműködtek, és példásan alkalmazkodtak a kényszerű helyzethez.
öszönöm
Csorna Károlynénak és Baginé
Skultéti Annamáriának, hogy
biztonságban
dolgozhattak
azok, akiknek a home ofﬁce nem
volt választható lehetőség.
öszönöm Abony áros nkormányzatnak, hogy szükség esetén eszközökkel, -illetve internet
bekötéssel segítette a digitális
oktatást.”
agy Andrea
ntézményvezető
Montágh mre
ltalános skola
M

HULLADÉKINFÓK!
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA:
július 27-én kezdődő héten
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA:
július 6-án kezdődő héten

A fokozatosság elvének betartása mellett
megnyitottak az abonyi
óvodák és bölcsődék. Az apróságok nagy örömmel vették ismét
birtokba az intézményeket.
A szülők az igénybevétel napját
megelőző munkanap 10.00 óráig
jelenthetik be az ellátás igénylését

az intézmény központi
telefonszámain.
Abonyi
yöngyszemek
voda 5
60-211
Abonyi
ingvines
voda és
ölcsőde 5
60-1 2
Abonyi Szivárvány
voda és
ölcsőde 5
60-825

Ingyenesen használhatják a nyári szünetben
a é alatti abonyiak a m f es pályát!

A ﬁatalok sportolási lehetőségének
bővítése és a szünidei aktív életmód
segítése érdekében polgármesteri
döntés született arról, hogy a nyári szünetben az abonyi gyermekek,
diákok hétköznaponként
.
és
.
között térítésmentesen
használhatják a arga stván árosi
portcsarnok műfüves pályáját.
Az ingyenes használat feltételei
a műfüves pályát a
év alatti
abonyi lakóhellyel rendelkező gyermekek, diákok vehetik ingyenesen
igénybe,
az ingyenes igénybevétel feltételeit és az intézményhasználati szabályzat betartását a portcsarnok
munkatársai ellenőrzik,
a portcsarnok területére való
belépéskor kötelező a koronaví-

rus-fertőzés elleni védekezés szabályainak betartása,
az ingyenességet igénybe vevő
gyermekeknek és diákoknak sportfelszerelésben kell érkezniük, saját
sporteszközt labdát kell hozniuk,
felnőtt kísérő az ingyenes
igénybevétel ideje alatt nem léphet
pályára,
rongálás, vagy panasz esetén az
adott játékosok kizárásra kerülnek
a nyári ingyenes használatból,
az ingyenes igénybevételt megelőzően ajánlott az intézményvezetővel történő időpont egyeztetés.
Az nkormányzat azzal a kéréssel fordul a eglédi Tankerülethez,
hogy az általános iskolai sportpályák
hasonló ingyenes használatba adásával támogassák városunk kezdeményezését.

2020. június

FIGYELEM!

úlius
án kezdődő
héten lomtalanítás!

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen a 2020. július 13-án
kezdődő héten a közszolgáltatás
keretében ingyenes közterületi
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.
A háztartásokban nap, mint
nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel
nagyméretű, a vegyes hulladéktól
külön gyűjtendő, kidobásra szánt
bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható
meg a leghatékonyabban. Az akció
során lehetősége van Abony valamennyi ingatlan tulajdonosának,
hogy a háztartásában keletkező
lomokat, selejtezésre került, használhatatlan bútorokat (szekrény,
ágy, szék stb.) ingyenesen elszállíttathassa.
A lom hulladék elszállítása az
egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával
azonos gyűjtőnapon történik,
kérjük, hogy a lomokat a hulladékszállítással megegyező napon
helyezzék ki.
A lomtalanítási akció során
NEM adható át, illetve nem kerül
átvételre: – Építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, kertgondozásból származó zöldhulladék,
elektronikai hulladék.
Kérdéseikkel,
problémáikkal
kapcsolatban keressék bizalommal
Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat! Abonyi Információs Pont (Abonyi Hulladékudvar) 2740 Abony, Buzgánydűlő 20.
Telefon: +36 20 940 8222 E-mail:
hulladek.szolnok@nhsz.hu Belvárosi Ügyfélközpont – Szolnok 5000
Szolnok, Kossuth tér 9. Telefon:
+36 56 503 569 E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu További
hasznos információk elérhetőek
weboldalunkon, a www.nhszszolnok.hu oldalon!
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Véradás az SGN-STEEL-nél
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk
és Abony Város lakossága
nevében is sok szeretettel
gratulálunk és kívánunk
ezúton is sok boldogságot!

2020. 06. 17-én a Ceglédi út 61.
szám alatti üzem területén szép
számmal jelentek meg lelkes Véradóink, akiket nemcsak a segítségnyújtás vonzott, hanem ezen
a napon, rendhagyó módon az
SGN-STEEL Kft. kicsit a múltat
is idézvén sörrel és virslivel látta
Vendégül Őket. Pintér József a
Cég alapítója aki maga is rendszeres véradó, nyitotta meg a Kft.
kapuit a Véradók előtt. Ezt a kezdeményezést Gyigor Sándor – aki
szintén rendszeres véradónk –, a
Cég immáron tulajdonosa szívügyeként viszi tovább és ugyanúgy tárt kapukkal várja mind a
Véradókat, mind a Vöröskereszt
odaadó csapatát.

Vank Nándorné Ilona a Vöröskereszt képviseletében is köszönetét fejezte ki az SGN-STEEL Kft.
felé mind a RETRO érzetű fogadtatásért, mind a szép létszámú toborzásért.
A rendezvényre ellátogatott
Pető Zsolt polgármester Úr is Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester asszony társaságában és
Ők sem érkeztek üres kézzel.
Köszönet az SGN-STEEL Kft.nek a helyszínért, sörért-virsliért,
a példamutató dolgozókért és a jó
hangulatért!
Pintér Zsuzsanna
Abonyi Önkéntes
Vöröskeresztes

Elhunyt Bálint György
Megrendülve értesültünk róla,
hogy a napokban elhunyt Bálint
Gyuri bácsi, a 100 éves kertész,
aki ez év telén Abony vendége
volt. Mély fájdalommal osztozunk a Család gyászában.
(Képünk az abonyi látogatáskor
készült)

Gyógyszertári ügyelet

AZ EGYES PATIKÁK ÜGYELETI RENDJE MINDEN
IDŐINTERVALLUMBAN: HÉTKÖZNAP 18.00-22.00-IG,
SZOMBATON 12.00-22.00 ÉS VASÁRNAP 8.00-22.00-IG

2020.06.29.-07.05. BENU PATIKA
2020.07.06.-07.12. ROZSNYAI PATIKA
2020.07.13.-07.19. CSONTOS PATIKA
2020.07.20.-07.26. BENU PATIKA
2020.07.27.-08.02. ROZSNYAI PATIKA
Kiadja Abonyi Városfejlesztő Kft. elelős kiadó Gáspár saba ügyvezető
elelős szerkesztő őrinczy Veronika Szerkesztőség címe
27 0 Abony, Kossuth tér 1. el. 0 -670- 1 Szerkesztőbizottság tagjai
Pető solt és Simon Szabina. E-mail sajto abony.hu SS 1217-2 21
yomdai munkák Magyar Közlöny ap- és Könyvkiadó Kft. – ajosmizse.
elelős vezető Papp ibor ügyvezető eb
.mhk.hu
eg ele t
e l s gt rt l
rt s er ő et ter el
de elelőss g.

Május 27.
Zsákai Piroska Rozália
és Zsákai Gyula László
Május 28.
Kovács Vivien és Szepesi Bence
Május 29.
Jánossy Hédi és Szabó Zoltán,
Botos Blanka és Sulyok Csaba
Május 30.
Tar Vivien és Guba Attila
Június 05.
Kis Vivien és
Duka Krisztofer Benjámin,
Rékasi Delila és Kelemen Roland
Június 06.
Rigó Krisztina Dóra
és Vörös Nándor
Június 13.
Dudás Dolli és Feke Szabolcs,
Sánta Ilona Panna és Kállai Ádám,
Szepesi Tímea és Fazekas Tamás
Június 16.
Lakatos Viktória
és Fánka Dávid Sándor
Június 20.
Matusinka Virág és Czerman Roland,
Balázs Boglárka
és Kondra István Szilárd

ELHUNYTAK

Szerkesztőségünk
és Olvasóink nevében is
mély fájdalommal
osztozunk
a család gyászában!
Molnár Dánielné 63 év,
Reznek Jánosné 86 év,
Lukács Sándorné 71 év,
Vámos Lászlóné,
Kolompár Kálmán,
Kosaras Mihályné 78 év,
Kun Zoltán 78 év,
Fekete Istvánné,
Farkas Jánosné,
Palásti Józsefné 68 év,
őrinc orbála év,
Juhász József 76 év,
Czene Pál 66 év,
Tóth Mihályné,
Csomor Ferenc 83 év,
Tóth Jánosné 94 év,
Abonyi Béla 71 év,
özv. Tóth Jánosné 96 év
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Fókuszban az oktatás: Tankerületi

Újabb szakaszába érkezett a
egyeztetés
M
al aló egy ttm k dés

Május 28-án
az abonyi
MÁV
állomáson
tartottak
helyszínbejárást,
ahol a MÁVAbony
Város
Önkormányzata
közti,
hamarosan aláírásra kerülő kétoldal an
előnyös megállapodás részleteiről is
szó esett. orábban megírtuk, hogy
ető solt polgármester felvette a
kapcsolatot a M
vezetőivel, annak
érdekében, hogy a helyi vas tállomáson rendet tegyenek. A pandémiás
helyzet sajnos nem volt kedvező az
elindult folyamatokra, azonban most
jabb tárgyalások következnek. Már
meg jult a kisváróterem, azonban
amíg annak őrzéséről nem
tudnak gondoskodni, azt
nem nyitják meg az utazóközönség előtt. A tervek
szerint több kamerát is telepítenének az állomás területére, ehhez önkormányzati
segítség lesz szükséges. zzel is szeretnék megakadályozni a rongálásokat. A

mai megbeszélésen jelen volt áspár saba, az A
M onproﬁt
ft. ügyvezetője is, aki segítséget
ny jt a vas tállomás környékének rendben tartásában. zen
felül a használaton kívüli illemhelyet, és több egyéb,
lepusztult, és funkcióját
vesztett építményt is az
A
M
munkatársai fognak elbontani. A
megbeszélésen András ehel
rendőr főhadnagy, Abony áros
őrsparancsnoka is részt vett, aki a
szervezetének segítségéről biztosította az érintetteket. zen kívül
szóba került az, hogy a jelenleg
használaton kívüli épületet megkapná a helyi polgárőr szervezet,
és így is gondoskodnának a terület
biztonságáról. zen t l egy j parkoló kialakításának lehetősége is felmerült, valamint egy j illemhely is
jogos igény a város részéről. A M
illetékesei ígértet tettek arra vonatkozóan, hogy j menetjegy automatákat
is telepítenek az állomás épületébe.
Abony áros nkormányzat és a
M
között tehát hamarosan együttműködési megállapodás születik,
melynek részleteiről beszámolunk
nöknek.

ól izsgázott a k z ilág tás rendszere
2015-ben kerültek cserére Abonyban a közvilágítás lámpatestei, melyek sokkal energiatakarékosabb megoldást kínálnak, mint a korábbi elavult
rendszer. Mindez egy pályázatból valósult meg.
Azóta több kötelező garanciális bejárás is volt,
az észlelt hibákat minden esetben kijavították a
kivitelező cég, az ptimum olar Kft. munkatársai. Május -én délelőtt
órakor a árosházán került sor a tárggyal kapcsolatban egy újabb
garanciális bejárásra, megbeszélésre, melyen cég
képviselőjén kívül részt vett Pető solt polgármester, és a Településfejlesztési sztály illetékes
munkatársa is. Az optimum olar vállalkozás
munkatársa és Pető solt polgármester egyeztettek esetleges későbbi közös projektek megvalósítsanak lehetőségeiről is.
Lakossági észrevételek szerint Abonyban még
több helyen hiányoznak az utcákról lámpatestek,
melyről a Településfejlesztési sztály vezet nyilvántartást. Ezekkel kapcsolatban előterjesztés
készül, melyet a későbbiekben tárgyal Abony áros képviselő-testülete. A cél az, hogy optimális
megoldás szülessen minden területen, a lakossági
igények ﬁgyelembevétele mellett. Amennyiben
n is tud olyan lámpaoszlopról, melyről lám-

patest hiányzik, kérjük, hogy a pontos hely megjelölése mellett jelezze a következő E-mail címeken abony abony.hu és telepulesfejlesztes
abony.hu.

jraindult az élet a sportcsar
nokban is
Lassan másfél
hónapja, hogy
újra kinyitotta
kapuit a Varga
István
Városi
Sportcsarnok. A
vírus okozta helyzetre való tekintettel új intézményi használati szabályzattal várunk mindenkit. Felhívom
a ﬁgyelmet, hogy a nyári szünetben
a diákok ingyenesen használhatják
a műfüves pályát 8-18 óra között.
Előtte mindenképp időpontfoglalás
szükséges.
Nagy Tamás intézményvezető
Varga István Városi Sportcsarnok

A mai napon odor áborral
a eglédi Tankerület igazgatójával és munkatársaival
folytatott városházi megbeszélést ető solt polgármester. A központi téma a
sportlétesítmények jelenlegi
és jövőbeni használata, ezen belül is
oktatási és sportegyesületi igénybevétele volt. Az iskolai tornatermeket
a Tankerület továbbra is biztosítja
az abonyi sportegyesületek számára, melynek ellentételezéseként az
iskolák testnevelés órákon használhatják az önkormányzati fenntartás sportcsarnokot. zek mellett a
strandon a jövőben is tarthatók isko-

lai tornaórák, melynek költségeihez
a Tankerület pénzügyi hozzájárulást biztosít. ető solt polgármester elmondta, hogy a városvezetés
számára kiemelten fontos az iskolafenntartóval való együttműködés,
melynek eredményeként költséghatékonyan és biztonságosan működtethetők az abonyi iskolások szolgálatában álló intézmények.

jra m k dik a személyes gyfélfogadás a AK
Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, a
koronavírus járvány veszélyeztetettség
miatt hosszú heteken keresztül szünetelt
a személyes ügyfélfogadás a DAKÖV Kft.nél. Június 3-tól már lehet személyesen
ügyet intézni a szolgáltatónál. Kemecsei
Antal, a DAKÖV Kft. abonyi üzemmérnökségének vezetője lapunknak elmondta,
hogy az első nap tapasztalatai kedvezőek. Mintegy 30 ügyfelet fogadtak június
3-án, az első napon.
„Sok felhasználó jött hozzánk személyesen ügyet intézni már az első napon,
ez megfelel a hó elején szokásos ügyfélforgalomnak. Köszönjük az eddigi türelmet, valamint azt, hogy a biztonsági
előírásokat minden felhasználónk betartotta. Forduljanak hozzánk továbbra is
bizalommal!” – mondta Kemecsei Antal,
aki Pertő Zsolt polgármesterrel is megbeszélést folytatott aktuális témákban.
A DAKÖV Kft. korábban az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz:
A DAKÖV Kft. 2020. június 3-án változott nyitvatartási renddel nyitja ﬁókirodáját
Abonyban, biztosítva ezzel a
személyes ügyintézést.
A ﬁókiroda nyitvatartási rendje
az alábbi:
Hétfő: 12:00–18:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélszolgálat
Szerda: 8:00–16:00 óráig
(12:00–12:30 ebédszünet)
Csütörtök: nincs ügyfélszolgálat
Péntek: 8:00–12:00 óráig
A Központi Ügyfélszolgálat
(Gyömrő) nyitvatartási rendje
változatlan maradt.
Társaságunk működésében továbbra is első a biztonság ezért
az alábbi szabályok betartását
kérjük Felhasználóinktól:
– Szájmaszk használata a várakozás és az ügyintézés során
mindenki számára kötelező!
– Az Ügyfélszolgálatra csak – a
bejárati ajtó mellett elhelyezett
– kézfertőtlenítő használatát
követően lehet belépni!

nél

– Az ügyféltérben egyidejűleg maximum
1 fő tartózkodhat.
Kérjük, hogy várakozás során legalább
a 1,5 méteres távolságot tartsák meg
egymás között. Ennek betartását kollégáink ellenőrzik és – szükség szerint - kérhetik, hogy várakozzanak az épület előtt.
Kérjük, az ügyintézéshez szükséges
nyomtatványokat előre kitölteni szíveskedjenek, ezzel is csökkentve a várakozási és ügyintézési időt. Nyomtatványaink
egy része megtalálható honlapunkon:
www.dakov.hu
DAKÖV Kft. ügyfélszolgálata
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TÖLTSE LE ÖN IS TELEFONJÁRA AZ ABONY APP MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓT!
Értesüljön leggyorsabban az abonyi hírekről! Küldje be problémáját! Segítünk!

TÁ J É KO Z TATÁ S
- A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG IDEJÉN JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSRÓL
A Dr. Kostyán
Andor endelőintézet telephelyein
jszászi t 21
2 . és álvin ános
t 10. továbbra
is működnek a
belépési pontok a
recepción, ahol a
kijelölt munkatársak a járóbeteg szakrendelésre érkezők testhőmérsékletét
megmérik. A hőemelkedéssel
vagy lázzal kiszűrt személyek esetében a belépési pont
munkatársa értesíti az adott
szakrendelés szakorvosát, aki
kitölti a csekklistát és dönt a
beteggel kapcsolatos további
teendőkről, amit az egészségügyi dokumentációban rögzít.
izsgálatra a betegeknek,
előzetesen, telefonon időpontot kell kérni.
érjük a jelentkezőket,
hogy a vizsgálatra kapott időpontokat, betegtársaik érdekében, pontosan tartsák be.
A járóbeteg szakellátásban
10 percenként jegyezhető elő
beteg, de a betegek fogadásánál ﬁgyelembe kell venni a

távolság egymástól 1,5 méter megtartására vonatkozó
szabályozást.
A 6 éves kor felett sebészeti
maszk viselése szükséges az
ntézmény területén.
A népegészségügyi szűrővizsgálat
nőgyógyászati
méhnyakrákszűrés elindult,
de itt is ﬁgyelembe kell venni
a várakozó helyiségekben a
szociális távolságtartásra vonatkozó szabályozást.
Tisztelettel kérjük betegeinket, hogy a módosult szabályokat, fokozott ﬁgyelemmel,
betartani szíveskedjenek.
Segítő együttműködésüket,
köszönjük.
r. usztai ezső
intézményvezető

Hírek a Gyulaiból:
Túl vannak a veszélyhelyzeten
A KIR – Köznevelési Információs Rendszerben – rögzített adatok szerint a
2020/2021-es tanévben várhatóan 83 fő
első osztályos gyermek tanul majd iskolánkban. Elsős osztályainkat hagyományainknak megfelelően tervezzük indítani. A
szülők választása és a szakmai feltételek,
lehetőségeink szerint a gyermekeket iskolaotthonos, ének-zenei és normál tanrend szerinti osztályokba soroljuk be.
A tanulói létszámban tanév közben és
a nyári szünetben is előfordul módosulás,
jellemzően az államilag nevelt gyermekek
elhelyezése miatt, illetve néhány család
lakóhelyének változása, más településre
költözése, városunkba érkezése miatt. A
jelenlegi tanulólétszámot alapul véve 674
tanulóval indíthatjuk a 2020/2021-es tanévet.
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm.
határozata értelmében a koronavírus járvány miatt 2020. március 16. napjától
az iskolákban, így intézményünkben is a
nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális
munkarendben került megszervezésre.
A digitális oktatásra való átállásról március 15-én tájékoztatót tettünk közzé az
e-Kréta napló felületén, iskolánk honlapján és Facebook oldalán.
Az osztályfőnökök felvették a kapcsolatot a szülőkkel és kérték nyilatkozatukat
arra vonatkozóan, hogy rendelkeznek-e
alkalmas eszközzel (okostelefon/tablet/
laptop/számítógép) és interneteléréssel a
digitális oktatásban való részvételhez.
Mindazon tanulók számára, akik vállalták az online oktatásban való együtt-

76 GYERMEK KAP
a sz nidőben tér tésmen
tesen ebédet Abonyban
A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és
óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek közül a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak
ingyenesen.
A beérkezett igények alapján a nyári
szünetben 2020. j nius 22. napjától 2020.
augusztus 19. napjáig összesen 4 napon
keresztül , 6 fő rászorult gyermek étkeztetését biztosítja az önkormányzat.
Az ételt a álvin ti konyháról viszik el az
érintettek.

működést, az
eljárásrendnek
megfelelően a
pedagógusok
internetes tanulási felületeken küldték el a tananyagot,
a megoldandó feladatokat határidő megjelölésével.
Mindazon tanulók számára, akik digitális eszköz és internetelérés hiányában nem
tudták vállalni az online oktatást, szülői
kérésre, az iskola postán küldte el a tananyagot és a megoldandó feladatokat.
Intézményünk minden dolgozója lelkesen, pozitív hozzáállással látott munkához. Az osztályfőnöki munka jelentősége
felértékelődött. A tanulókkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a szülők tájékoztatása, az osztályban tanító kollégák
munkájának segítése napi szinten több
órás online és offline jelenlétet kívánt.
Iskolánk pedagógusai között erősödött
az együttműködés. A világhálón található
digitális tartalmak, jó gyakorlatok alkalmazásával, megosztásával igyekeztünk
ellátni a rendkívüli feladatot, tudásunk
legjavát nyújtva. Az első néhány héten
még többféle platformot használtunk a
tananyag átadására, de 2020. április 15től iskolánk egységes digitális felülete a
Google Classroom lett.
A fenntartó, Ceglédi Tankerületi Központ támogatása példaértékű volt. A
tantermen kívüli, digitális munkarendre
történő átálláshoz napi rendszerességgel
nyújtott szakmai segítséget.
Abony Város Önkormányzata 15 db
tablet és 1 db okostelefon kölcsönzésével
segítette a digitális eszközzel nem rendelkező gyermekek tanulmányi munkáját.
A szülők egy részét váratlanul, felkészületlenül érhette, hogy a tantermen kívüli
oktatás következtében nagyobb figyelmet
kell fordítani gyermekük tanulmányi
munkájára. A tanítás eredményessége
szempontjából a családi háttér meghatározóbbá vált.
A 2019/2020-as tanítási év végére érve,
tantestületünk nevében ezúton is gratulálok a rendkívüli helyzetben is eredményes
tanulmányi munkát végző diákjainknak, s
köszönetet mondok mindazon szülőknek,
akik végig figyelemmel kísérték, támogatták gyermekük tanulmányi előmenetelét.
Köszönet továbbá intézményünk pedagógusainak, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársaknak, a fenntartó Ceglédi Tankerületi Központnak és
Abony Város Önkormányzatának a digitális
oktatás megvalósításáért.
Abony, 2020. június 15.
Gulykáné Gál Erzsébet
intézményvezető-helyettes
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Újabb fontos lépések az abonyi Az optikai hálózat kiépítésének
módját ellenőrizték árosszerte
Üzleti Parkkal kapcsolatban

Június 2-án reggel megtörtént az Abonyi Üzleti Park garanciális bejárása,
melyen részt vettek a beruházásban
érintett kivitelező cégek, a fővállalkozó képviselői mellett Pál Ildikó projektmenedzser, Gáspár Csaba az ABOKOM
Nonprofit Kft ügyvezetője, valamint a
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályának munkatársa.
Pető Zsolt polgármester, Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester, Korbély Csabáné a Humánpolitikai Bizottság elnöke, Járdány Vanda és Vincze
Antal települési képviselők is végig
járták a területet. A projekt műszaki
ellenőri feladatait új alapokra helyezték. A műszaki ellenőri feladatokat
ellátó szakemberekkel közösen végzett
garanciális bejáráson megállapítást
nyert, hogy apróbb hibák voltak észlelhetők a helyszínen. Dunai Gábor
építésvezető ígéretet tett arra, hogy
a jegyzőkönyvezett apróbb hibákat
45 napos határidővel a vállalkozás
a szerveződésben foglaltak alapján
garanciálisan elhárítja. Pető Zsolt
polgármester a garanciális bejáráson
kiemelte, hogy egyelőre még nem

ős k apja

Az abonyi Nagytemetőben május 30án délután került sor a Hősök Napi
megemlékezésre. A rendezvényen
beszédet mondott Antalné Nagy
Magdolna, a Somogyi Imre Általános Iskola nyugalmazott történelem
szakos tanára. A beszédet követően
a jelen lévők elhelyezték a megemlékezés virágait és koszorúit az emlékműnél. A rendezvényen részt vett
Abony egyik legidősebb polgára, Bíró
Béla bácsi is, aki jelenleg 100 éves és
5 hónapos.

használják üzemszerűen a területet,
így még nem tudható, hogy mennyire
bírják majd a szervíz utak az igénybevételt. A városvezető bízik abban, hogy
ebben is jól vizsgázik az Üzleti Park, és
mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy azt hamarosan vállalkozások népesítsék be. Ennek érdekében
szintén ezen a napon, június 2-án Pető
Zsolt két potenciális betelepülő helyi
vállalkozás képviselőivel is tárgyalást
folytatott, így Guth András fémöntővel, akit Abony Város Önkormányzata
néhány évvel ezelőtt „Év vállalkozója
életműdíjjal tüntetett ki”. A jelenleg
is működő üzemét telepítené át Guth
András az Üzleti Parkba, de azt kibővítené, és ezzel új munkahelyeket is
teremtene. A fémöntő vállalkozáson
kívül az abonyi polgármester Szeles
Péterrel, az immár országosan is közkedvelt Mindigbútor webáruház és
bútorbolt képviselőjével, vezetőjével is
tárgyalt. Ők, amennyiben lesz rá lehetőségük, pályázati forrással egy új raktárcsarnokot szeretnének létesíteni a
területen.
LV

Az Abonyi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztály
munkatársának, Nagy Nórának
meghívására j nius -án délelőtt
városszerte bejárták azokat a területeket, hol a közelmúltban optikai
kábeleket fektettek. Ezen az érintett települési képviselők is részt
vettek, így Korbély Csabáné, Járdány Vanda, Krupincza János is.
Az elm lt időszakban több lakossági panasz is érkezett a tekintetben, hogy előzetes értesítés
nélkül fogtak neki a munkavégzésnek. A kivitelező cég munkatársai,
a Telekom műszaki ellenőre, és a
jelen lévő szakemberek megállapodtak abban, hogy munkavégzés előtt szórólapos kiértesítést
végeznek, és mindemellett Abony
Város médiafelületeit is használni
fogják a lakosság tájékoztatására.
A helyszíni bejáráson több hibát
is felmértek, melyek kijavítására
a napokban sor kerül. A kivitelező jogosnak értékelte a kisebb hibákat, mindent meg fognak tenni
annak érdekében, hogy a lakosság
elégedett legyen a javításokkal.
A bejárást követően ető solt
polgármester hivatalában fogadta az érintett szakembereket, ahol
a városvezető kihangs lyozta,
hogy Abony fejlődéspárti, és támogatja az j, korszerű internethálózat kiépítését a településen.
Ugyanakkor kérte a beruházásban résztvevő cégek képviselőit,

hogy tegyenek többet a lakossági
kommunikáció terén, küldjenek
előzetes értesítést minden utcába,
és használják a tájékoztatásban a
város meglévő médiafelületeit is,
mert ő a lakosság pártján áll ebben
a projektben is.
A polgármester is kérte a hibák
mielőbbi kijavítását. ető solt, és
Krupincza János is kéréssel fordult
a Telekom műszaki ellenőréhez,
kérik, hogy a rendszert építsék ki
a as t dőlőben is, melyhez minden segítséget megad a helyi önkormányzat. ető solt elmondta,
hogy a kérés azért nagyon fontos,
mert a területen számos lakóingatlan mellett vállalkozások telephelyei is működnek, valamint
a megtervezett M8-as autópálya
csomóponti része csupán néhány
kilométerre található, így stratégiailag, hosszú távon is nagyon fontos a rendszer kiépítése már most
a területen. Figyeljék az optikai
hálózat kiépítésével kapcsolatos
tájékoztatásokat, híreinket!
LV

rianoni megemlékezés és országzászló a atás Abonyban

Június 4-én 16 óra 30 perckor
megszólalt az Abonyi Katolikus
Nagytemplom harangja, ekkor
kezdődött a Trianoni Megemlékezés a Millenniumi Emlékparkban, melyen a városvezetők
mellett több száz abonyi is részt
vett. A rendezvényt az Abonyi
ajos Művelődési Ház szervezte,
beszédet mondott Stummer-Mészáros Bernadett, a Kinizsi Pál
Gimnázium igazgató helyettese,
tanára. A rendezvényen fellépett a Kék Nefelejcs Népdalkör
Csányi Sándor vezetésével. A
megemlékezés után az emlékezők a árostörténeti Alapból a
napokban felújított abonyi Or-

A árosk zpontban elér ető az ingyenes Abony

szágzászlóhoz vonultak, melyet
megáldottak a történelmi egyházak képviselői, Molnár éter
plébános és Gáll Károly református lelkipásztor urak. Az Országzászló felújítását az Ádám
Gránit Kft. végezte, a zászlórudat renoválta az ABOKOM Non-

proﬁt ft. dén 100 esztendővel
történt a trianoni békediktátum
csúfos aláírása, melynek a Magyar Nemzet lett a kárvallottja.
Az Országzászló avatásán közreműködtek a ihari ános eneiskola tanítványai Petrucz György
tanár úr vezetésével.

Május 29. lett Abony Város Napja
„Értékeinket védeni, óvni kell és törekedni arra, hogy
mindannyian büszkék legyünk városunkra, a fiataloknak legyen jövőképük, minden állampolgár találja
meg számításait, és ne az elvándorlás, mind inkább az
idevándorlás legyen a cél. Kitűzni egy napot és Abony
Város Napjának nyilvánítani nem csak egy döntés,
annál sokkal több. Felelősség, hogy évről évre méltó
módon emlékezzünk ünnepeljünk. Ez a nap lehetőséget adna arra, hogy tovább
építsük a közösségünket, és még egy dolog, ami összekötné az abonyi embereket.”
– írta a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben Pető Zsolt polgármester.
A napokban megszületett határozat szerint Abony Város Önkormányzat Polgármestere május 29. napját Abony Város Napjává nyilvánítja, és kezdeményezi, hogy
minden évben kerüljön méltóképpen megünneplésre Abony várossá nyilvánításának évfordulója.

! A részleteket keresse az Abony A

ban és facebook oldalunkon!
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Az abonyi fehér gólyák kedvelik Abonyt!

Ismét négy fészkük van városunkban!
Sok szeretettel tesszük közzé
Molnár Károly írását és fényképeit az abonyi fehérgólyákról.
„Évtizedeken át 4800-5500
párból állt a hazai fehérgólya-állomány, ám a legutóbbi, 2019ben végzett ötévenkénti összesítés alapján ez most 3900-4200
párra csökkent, írja kimerítően
informatív közleményében a
Magyar Madártani Egyesület.
Az egyesület munkatársai és
önkéntesei 2019-ben 7376 fészkelőhelyet ellenőriztek, mely
során 2952 ﬁókát nevelő, és 588
valamilyen ok miatt sikertelen
gólyapárt találtak. 82 pár nélkü-

li madár és 1396 lakatlan fészek
mellett 2358 olyan fészektartót is
számba vettek, amelyeken már
nincs fészekanyag. A felmérésből kimaradt településeket is
beleszámolva becsülik 3900-4200
párra a hazai állomány nagyságát.
Abony Városát vizsgálva korábban 4 fészket tartottak számon, de ebből 2011-ben és 2014ben egy-egy megsemmisült.
2014-től két jellegzetes helyen, a

volt JANÓ kéményén és a Pingvines Óvoda kéményén fészkeltek évről-éve gólyák.
2020-ban ismét négy helyen
találunk gólyafészket. Az előbb
említettlenen kívül a Szociális
Otthon melléképületének kéményén és egy teljesen új helyen, a
Művelődési Ház „kéményén”.
A Művelődési Ház udvarán lévő
kéményt 2020-ban egy új család
foglalta el. Sőt az egyik gólya
magyarországi gyűrűzött gólya

is egyben. A Madártani Egyesület
megküldte az adatokat:
2016. 06. 24-én Akasztón gyűrűzte meg a madarat Tamás
Ádám.
Június végén már örömmel
láthatjuk, hogy a fészkek benépesültek és cseperednek benne
a kisgólyák. Bízunk benne, hogy
évről évre visszatérnek hozzánk
a gólyák, illetve újabb és újabb
fészkeket fedezhetünk fel.”
Molnár Károly
madár- és természetfotós

BAJBA JUTOTT MADÁRFIÓKÁKON seg tettek k zter let fel gyelőink
Több dolmányos varjú ﬁóka sajnálatos módon valószínűleg kipottyant
az ismeretlen helyen lévő fészekből. A gyönyörű kis madarak sajnos
még nem tanultak meg repülni. Egyiküket a Főtér egyik padja alól
szedte össze Jandácsik Pál és Fábián Márton, az Abonyi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének munkatársa, a másik a Katolikus
Templom tövében kereste szüleit. A közterület őrei biztonságos helyre menekítettek a madárkákat.

Egyre szebbek új virágágyásaink!
A buszmegállók és a Városháza környékére ebben az évben új virágágyások kerültek, melyekben a növények
egyre szebben pompáznak! Köszönjük
a remek ötletekkel kivitelezett virágbeültetéseket és a gondoskodó kezek
napi munkáját! Köszönjük ABOKOM,
köszönjük Molnárné és Csapata!
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Legyen a parkerdő ismét az abonyiaké!

FI GY E L E M !

ÁLLÁSAJÁNLAT

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALLÓK SZÁMÁRA!
A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. Abony telephelyére
betanított munkatárs munkatársakat keres részmunkaidőben.
Jelentkezni telefonon a 0620/463-4775-ös számon.
Megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk!

Jelenleg hasznosítás nélküli a volt
vadaspark területe, az abonyi
parkerdő. Megkezdődött a közös
gondolkodás arról, hogy hogyan
is veheti újból birtokba a lakosság
a területet. Nem csak tanácskozás,
hanem érdemi előrelépés is történt már az ügyben. A közelmúltban a parkerdőt Járdány Vanda
önkormányzati képviselő kezdeményezésére rendbe tették, már
igen kevés az a terület, ahol magas
az aljnövényzet. Fekete Róbert helyi lakos két napos munkát végzett
a területen, csak az üzemanyag
költség kifizetését kérte.
Pető Zsolt polgármester is a

Megújult az
országzászló

Abony Város Önkormányzat Polgármestere a képviselő- testület tagjainak
jóváhagyása mellett 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 Kft adta.
Összesen bruttó egymillió forintból
újult meg az országzászló talapzata.
Ezen kívül a zászlótartó rudat is renoválták, valamint új lobogót helyeztek
el rajta. Szabados László vezetésével
a zászlótartó rudat felújították: Kiss
Béla, Baksa Zsolt és Murvai Attila.

projekt élére állt, mindenben segíteni fogja a parkerdő hasznosítási
terveit. Izsó Balázs bizottsági tag
aktív szerepet vállal a munkálatokban, és a körzet települési képviselője Krupincza János is részt
vett a megbeszélésen. A parkerdőnek a fokozatosság elve alapján
szeretnének funkciókat adni. Így
első körben szabadtéri edzésre alkalmas mintegy 1 kilométeres futókör, és erdei tornapálya kerül kialakításra. A területen a meglévő
felépítményeket is rendbe teszik,
valamint bográcsozási, szabadtéri
főzésre alkalmas helyeket is kialakítanak.
Hamarosan újabb hírekkel jelentkezünk a parkerdővel kapcsolatban! Keressék, olvassák ezzel
kapcsolatos híreinket!

Az országzászló átadására és felszentelésére a trianoni megemlékezés alkalmával került sor.

Története: 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. 1945ben lebontották az Országzászlót,
majd a „Felszabadulási Emlékművet”
építették ide. A szovjet emlékmű helyére a honfoglalás 1100. évfordulójára visszaállította az önkormányzat az
országzászlót. 2020-ban megtörtént
a felújítás.

Abonyi Kormányablak információk!

Telefonszámok, időpontfoglalás:
Gépjárműadó: 53/795-230, Márkus Tamás
KAB: 53/795-265, Rigó Erika
Személyi igazolvány, lakcímkártya... stb.:
53/795-231, Seres Katalin
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő 7.00-17.00, kedd 8.00-16.00, szerda 8.00-16.00,
csütörtök 8.00-16.00, péntek 8.00-14.00,
szombat és vasárnap zárva
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Bejárat: NEM a polgármesteri hivatal főbejáratán, hanem a
Városkapu felőli részen

