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„Szeretem Abonyt!”

Az elmúlt évnek ebben az időszaká-
ban még csak lehetőségként merült 
fel az a gondolat, hogy képviselő-
ként induljak a választáson. Nem 
volt számomra ismeretlen az a tevé-
kenység, aminek vállalásán gondol-
kodtam, hiszen évtizedeken át dol-
goztam a város érdekében, legutóbb 
öt évig Humánpolitikai Bizottsági 
tagként.
 Sok-sok előkészítő munka, kör-
zettel való ismerkedés után, október 
13-án örömmel nyugtáztam, hogy 
élvezem az emberek bizalmát, a 3. 
sz. választókerület képviselője let-
tem.
 Számomra soha nem a pozíció 
volt fontos, én dolgozni szerettem 

volna az itt élő emberekért. Úgy 
gondolom, nagy felelősség egy vá-
ros vezetése, de hatalmas kihívás-
ként éljük meg ezt a munkát.
 Mivel a kampány során rengete-
get jártam a kerületet, megismertem 
szinte minden zegét-zugát. Sok is-
merőssel találkoztam, és nagyon 
sok embert ismertem meg.
 Próbáltam már akkor azokat a 
dolgokat feltérképezni, amelyek 
majd később problémaként jelent-
kezhetnek. Ebben a munkában so-
kat segítettek az ott lakók.
 A kerület problémai részben 
megegyeznek a többi körzetével, de 
nem teljesen azonosak.
 A legtöbb felmerülő kérés a vilá-
gítással, az utak minőségével, az el-
hagyott házakkal, kóborló ebekkel 
kapcsolatosak.
 A lakosság részéről több panasz 
érkezett, hogy kevés a világítótest 
bizonyos frekventált területeken, 
ezekre a helyekre a címek ösz-
szegyűjtése után benyújtottam az 
igényt.
 Felhívtam az Állami Közútkezelő 
Kht. fi gyelmét a veszélyes Újszászi 
úti kanyarra, ahol aljnövényzetirtás-
sal megszűnt a balesetveszély.
 Indítványoztam egy utca egyirá-

nyúsítását, forgalomirányító tükör 
kihelyezést a balesetveszélyes hely-
zetek elkerülése miatt.
 Napirend előtti felszólalásban 
kértem a lakosságot az utcafron-
tok és az elhagyott házak, területek 
rendbetételére. Ennek eredménye-
képpen a közterület-felügyelet fel-
térképezte ezeket az ingatlanokat, 
és tulajdonosaikat felszólították 
azok rendbetételére.
 Az eltelt időszakban részt vettem 
a korábban felújított utcák garanciá-
lis bejárásán, fi gyelemmel kísértem 
az újonnan  készülő utcák /Ibolya, 
Szegfű, Koszta utca/  munkálatait, 
illetve az átvétele is megtörtént már 
ezeknek az utcáknak. Elmondtam a 
problémákat, kértem ezek megoldá-
sát.
 A járvány ideje alatt rendszeres, 
Skype-on folytatott megbeszélésé-
ken kerestünk megoldást a prob-
lémák megoldására. A kényszerű 
szünet alatt maszkokat készítettem, 
illetve a felajánlásként kapott több 
mázsa vetőmagot porcióztam ki, 
amit a rászoruló családok kaptak.
 Részt vettem az Országzászló 
felújítási munkáinak szervezésében.
 Az elmúlt héten egy konferenci-
án jártam Kókai-Dudinszky Mónika 

alpolgármesterrel, ahol a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelő 
szelektív hulladékgyűjtés és a zöld-
hulladék hasznosításának bemutatá-
sa volt a téma.
 A héten egy szokatlan kérés, illet-
ve lakossági panasz miatt intézked-
tem: rókacsapdát kellett felállítani  a 
Zrínyi út környékén.
 Lehetne még sorolni, mert a la-
kossági panaszok orvoslása nagyon 
fontos a képviselői munkában, de ez 
csak a jéghegy csúcsa.
 A nagyobb feladat a város mű-
ködését segítő bizottsági, illetve 
a /hatékony és pontos /képviselő 
testületi döntések meghozatala. A 
Humánpolitikai Bizottság elnöke és 
a Pénzügyi Bizottság tagja vagyok. 
Számtalan előterjesztés olvasása, 
értelmezése, majd az előterjesztők-
kel való egyeztetés előzi meg azt 
a döntésemet, amit az élő testületi 
ülés megtekintésekor láthat a lakos-
ság.
 A város csak a lakosság érdekeit 
szem előtt tartó képviselő-testülettel 
tud sikereket elérni, ehhez mind a 
12 képviselőnek kompromisszumra 
hajlónak, a másik érvelését megfon-
tolónak kell lennie.
 Úgy érzem, hogy ezt sikeresen 
megvalósítottuk.

Korbély Csabáné
3. vk. képviselője

Abony gyermekszemmel: csodás fotók 13. oldal

M4 Abony- Cegléd szakasz átadó 2. oldal

KÖSZÖNÖM ABONY! 3. oldal

Valami készül! 7. oldal
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Elkészült az M4-es Abony–Cegléd szakasza is

Elkészült az M4-es gyorsforgal-
mi út teljes Pest megyei szakasza 
az M0-ás körgyűrűtől Abonyig 
62 kilométeren, közel 100 milli-
árd forintból – mondta csütörtö-
kön Abonyban az innovációs és 
technológiai miniszter. Palkovics 

László az M4 gyorsforgalmi út 
Cegléd és Abony közötti 17,6 ki-
lométeres szakaszának átadásán 
elmondta, hogy ezzel a szakasz-
szal, amely 26 milliárd forintból 
épült meg, elkészült a gyorsfor-
galmi út teljes Pest megyei ösz-
szeköttetése, és 2022 tavaszáig 
megépül a Szolnok elérését és 
elkerülését biztosító Abony–Tö-
rökszentmiklós út is. Hozzátette, 
hogy a Törökszentmiklós-Berety-
tyóújfalu közötti 95 kilomé-
teres útszakasz építésének 
előkészítése folyik, az enge-
délyezési tervek várhatóan 
idén elkészülnek. A nyáron 
lezárulhat a közel 30 kilo-
méteres Berettyóújfalu és 
a határ, Nagykereki közötti 
szakasz átadás-átvétele is – 
fűzte hozzá a miniszter. MTI 

Az ünnepélyes átadón beszédet 
mondott Palkovics László innová-
ciós és technológiai miniszter, Földi 
László és Kállai Mária országgyű-
lési képviselő, Nyúl Zoltán, a NIF 
Zrt. beruházási vezérigazgatója, és 
Szalai Ferenc Szolnok Megyei jogú 
Város polgármestere. Abony Váro-
sát Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
képviselte a rendezvényen.

Megépültek az új utak: Átadás-átvétel

Július 13-án a reggeli órákban 
sor került Abonyban a Bitu-
nova Útfenntartó és Emulzió-
gyártó Kft. által épített új utak 
átadás-átvételére. A megbeszé-
lésen Pásztor Jenő építésve-
zető megköszönte az abonyi 
lakosság pozitív, segítőkész, 
építkezés időtartama alatt ta-
núsított hozzáállását. A cég, 
valamint a városvezetés ké-
rése, hogy a lakosság még az 
elkövetkező egy hétben körül-
tekintően használja az újonnan 
épült mart aszfaltos, emulziós 
itatásos technológiával készült 
utakat. Ezeknek még egy hétre 
van szükségük a tömörödés-
hez. Az átadás-átvétel során 
megállapítást nyert, hogy az új 
utak nagyon jó minőségben ké-
szültek el, komolyabb műszaki 
probléma nem akadt sehol. 

A Bitunova ígére-
tet tett arra, hogy 
néhány hét múl-
va visszatérnek, 
és ahol esetlege-
sen szükséges, ott 
karbantartást fog-
nak még végezni. 
Ahogyan arról 
beszámoltunk, a 
Bitunova rekord 
g y o r s a s á g g a l , 
profi  technológi-

ával építette meg Abonyban 
a pályázaton nyertes 13 utat. 
A pályázatot még az előző kép-
viselő-testület nyújtotta be. Az 
ekkor tervezett költségvetés je-
lentősen alultervezett volt, így 
a mostani városvezetés jelentős 
önerőt szavazott meg pluszban 
a beruházáshoz. A műszaki 
tartalomból kimaradt a padka-
rendezés, vízlevezetés, így azt 
az ABOKOM az idei útkarban-
tartási keret terhére végezte el. 
A DAKÖV is együttműködő 
volt a felújítási projektben, ők 
a tisztítóaknák fedeleinek meg-
emelésében nyújtottak precíz, 
gyors segítséget. A beruházás 
összehangolt munkával, jó mi-
nőségben készült el. További 
jó hír, hogy a Jázmin utcát is 
rendbe tették, még pedig lakos-
sági fi nanszírozással.

Lehet, hogy az NB I-es Ceglédi KKSE 
Abonyban játssza mérkőzéseit!

Július 22-én Kis Ró bertet é s Varga 
Pé tert, a Ceglé di KKSE vezető sé -
gi tagjait fogadta Nagy Tamá s, a 
Varga Istvá n Vá rosi Sportcsarnok 
inté zmé nyvezető je. A megbeszé -
lé s cé lja, hogy az NB I-es felnő tt 
ké zilabda csapat é s az utá npó t-
lá s korcsoportok mé rkő zé seit a 
2020/2021-es szezonban a Varga 
Istvá n Vá rosi Sportcsarnokben 
rendezzék meg. A jelenleg otthont 
adó  ceglé di sportcsarnok teljes fel-
ú jí tá sra kerü l. Ké ső bb csatlakozott 
a megbeszéléshez Bá rá ny Jó zsef 
az Abonyi Ké zilabda Club elnöke 
is, annak érdekében, hogy kö zö sen 
sikerü ljö n kompromisszumot kö tni 
az edzé sidő k, illetve induló  csapa-
tok tárgyában. Felmerü lt egy Ceg-
lé d-Abony utá npó tlá s csapat kö zö s 
indí tá sa is a bajnoksá gban. Ezt kö -
veti majd a helyi iskolá kkal tö rté nő  
egyezteté s, hiszen mindenké ppen 

egy mindenki szá má ra elfogad-
ható  idő keretet kell kialakí tani. 
„Ú gy gondolom, hogy nagyon jó  
viszonyt á polunk a Ceglé di KKSE 
vezető sé gé vel é s remé lhető leg si-
kerü l idehozni a mé rkő zé seket. Ez 
termé szetesen fü gg mé g a ké zilab-
da szö vetsé gtő l is, hiszen hitelesí -
teni kell a pá lyá t erre az osztá lyra. 
Mindent megteszek azé rt, hogy 
vilá gsztá r sportoló kat lá thassanak 
Abony vá ros lakó i! Hihetetlen 
nagy motivá ció t adhat ez az ö sz-
szes utá npó tlá sban já tszó  fi atalnak, 
nem utolsó  sorban há tha sikerü l a 
helyi ké zilabdá nak egy lö ké st adni 
é s megszerettetni a gyerekekkel 
a ké zilabdá t é s tulajdonké ppen a 
sportot magá t, hiszen elmondható  
sajnos, hogy é vrő l é vre egyre ke-
vesebb a sportoló  minden szaká g-
ban!” – mondta el lapunknak Nagy 
Tamá s intézményvezető.
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Köszönőlevél
A Kormány az élet- és vagyon-
biz tonságot  veszélyeztető tö   -
me ges meg betege dést okozó  
 humánjárvány kö vet kez mé-
nyei nek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére 
kihirdetett veszélyhelyzet mind  -
annyiunk számára előre nem látott terheket jelentett.
Abony Város Önkormányzatát a rendkívüli helyzet olyan feladatok 
elé állította, melyekkel eddig még nem találkozott. Az elmúlt időszak 
az összefogás ideje volt. Ennek a példaértékű összefogásnak köszön-
hetően meg tudtunk küzdeni e rendkívüli helyzettel.

Köszönöm Abony Város valamennyi állampolgárának, hogy be-
tartották a veszélyhelyzeti utasításokat, felelősségteljes magatar-
tást tanúsítottak családjuk és lakókörnyezetük védelmében, vi-
gyáztak egymásra.

Köszönöm az önkénteseknek, önzetlen adományozóknak, Abony 
Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak, az intézmé-
nyek vezetőinek, a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, az 
intézmények valamennyi dolgozóinak, hogy ebben a nehéz és min-
denki számára szokatlan helyzetben segítették a közös munkát.

Köszönöm az Együtt Sikerül program széleskörű támogatását!

Abony, 2020. július 17.

   Tisztelettel:
Pető Zsolt

polgármester

A júliusi képviselő-testületi ülésen fel-
szólalt Járdány Vanda önkormányzati 
képviselő, aki segítséget kért az Abonyi 
Kutyaiskola számára. Elmondta, hogy 
szeretné, ha Pető Zsolt polgármester, 
 illetve a városvezetés segítene abban, 
hogy a foglalkozások megtartásához he-
lyszínt találjanak.
 „Fantasztikus kezdeményezés indult 
el Abonyban. Varga Robiék kutyaiskolát 
nyitottak. A Vadaspark és a Tesco parkoló 
környékén működtették a kutyaiskolát. 
A Vadaspark területét nem találják már 
megfelelőnek, a Tesco parkolót pedig 
nem tudják használni ebben a nagy me-
legben. Egy olyan értesülést kaptam, hogy 
megszűnik a kutyaiskola, hogyha nem ta-
lálnak megfelelő helyet. Ezért szeretném 
kérni a polgármester urat, hogy keressünk 
nekik egy olyan területet, ahol folytatni 
tudják, mert főleg most a nyári szünetben 
rengeteg gyerek, felnőtt kikapcsolódás-
ként is szívesen jár ebbe a kutyaiskolába. 
A területnek az lenne a lényege, hogy 

olyan helyen legyen, ahol inger éri a ku-
tyákat. Tehát ne legyen egy erdős terület, 
ahol nem járnak autók, nincsenek bicikli-
sek, emberek, mert ha a kutya visszakerül 
a városba akkor nem fog ugyanúgy visel-
kedni, mint ahogyan a kiképzés alatt. Te-
hát azt szeretném kérni, hogy keressünk 
nekik egy megfelelő helyet.”
 Járdány Vanda maga is nagy kutyabarát. 
 Pető Zsolt polgármester hivatalában fo-
gadta az Abonyi Kutyaiskola vezetőit, és 
megbeszélték, hogy az Üzleti Park terü-
letén lévő parkos rész megfelelő helyszín 
lehetne számukra. Ez a terület nem tarto-
zik az értékesítésre szánt területek közé 
az Üzleti Parkban. A kiszolgáló épület bal 
oldalán lévő parkos rész mintegy 30x14 
méter nagyságú részét használhatnák a 
kutyusok és a gazdik. Ezt elkerítenék, és 
külön bejárata lenne. Ide fi x játékokat is 
lehetne telepíteni a kutyusok számára. 
Mindezt bérleti megállapodással szente-
sítenék. A fejleményekről a későbbiekben 
beszámolunk Önöknek!

LV

Szűcs Sándor települési képviselő 
több lakossági probléma
megoldásában is közbenjárt
„Mivel az abonyi Fidesz-KDNP listáján 
szereztem képviselői mandátumot, nem 
egy körzet képviselete a feladatom, lehető-
ségeimhez mérten az egész város képvise-
letét kell vállalnom két frakciótársammal 
együtt.
 Milyen ügyekben kerestek meg eddig, 
mit képviseltünk/képviseltem?
 Kerestek műanyaégetéssel kapcsolat-
ban. Az esetet jelentettem polgármester 
úrnak, a közterületfelügyelet ellenőrizte 
a helyet, de nem talált érdemi nyomokat. 
Valószínűsíthetően az építkezésről maradt 
csomagoló- és egyéb anyagok égetése ad-
digra befejeződött. 
 A tél folyamán probléma volt a tüze-
lőanyagellátással is. A hozzám eljuttatott 
jelzést továbbítottam, polgármesteri utasí-
tásra a bajba jutott személy tűzifát kapott, 
amellyel egy időre megoldotta fűtési ne-
hézségeit.
 Lakossági problémaként jelentkezett a 
házak/kertek közötti kerítés kötelezettsé-
ge. Jogi állásfoglalást kértem, s kaptam. 
Sajnos a hozzám forduló állampolgárnak 
ez nem segített, hiszen az derült ki, hogy 
a szomszédja nem kötelezhető kerítésépí-
tésre.
 A jövő évtől folyamatos problémát fog 
jelenteni a kerti, elsősorban a metszés so-
rán keletkező fahulladék elhelyezése. Az 
emberek ezt az ősz folyamán, a kijelölt 

napokon elégették, a keletkezett hamut pe-
dig a földbe ásták, szántották. Mivel erre 
2021-től nem lesz lehetőség, félő, hogy 
megszaporodnak az illegális égetések, 
illetve a keletkezett hulladékot a külte-
rületekre fogják szállítani. Ennek akart 
frakciónk elébe menni, ezért javasoltuk, 
hogy a kérdéses időszakban az utcára ki-
rakott metszedéket az ABOKOM szállítsa 
el, s használja fel. Előterjesztésünket au-
gusztusban fogja tárgyalni a képviselőtes-
tület.”

Szűcs Sándor
önkormányzati képviselő

Július 3-án kooperációs megbeszélést 
tartottak a Polgármesteri Hivatal Dí-
sztermében, melyen a BITUNOVA ál-
tal készített utakkal kapcsolatos rész-
leteiket beszélték meg a jelenlévők. 
Az építkezés az eredeti ütemtervnek 
megfelelően folyt Abonyban, a kivite-
lező végzett a területen. Minden utcát 
profi loztak, az útalap előkészítését 
követően mart aszfalttal terítették le 
az utakat, mely két réteg emulzióval 
zárták le a felületet. A BITUNOVA 
 összesen 55 tonna emulziót használt 
fel az építkezés során. 340 tonna zú-
zott kőből készültek el az utak alapjai, 
700 m3 mart aszfalt került bedolgozás-

ra. Összesen 14 utcát újított fel a város, 
jelentős önerő mellérendelése mellett, 
14.713,5 négyzetméter hosszúságban. 
A megbeszélésen elhangzott, hogy 
sajnos a projektbe az előző városveze-
tés nem tervezte be a belvízelvezetést, 
az árkok kialakítását, és a padkázást. 
Az ABOKOM Nonprofi t Kft. az idei 
útépítési keret terhére el fogja végezni 
a vízelvezetéssel kapcsolatos munká-
latokat az újonnan épült utak mentén. 
A 14 utca műszaki átadás-átvétele már 
megtörtént.
 Köszönjük a lakosság segítségét és 
türelmét!

Útépítés számokban

Járdány Vanda települési képviselő segíti
az Abonyi Kutyaiskolát
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Sajnos villamos ügyben a tettes
ismeretlen maradt

Az alábbi tájékoztatást kaptuk a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Kommunikációs Osztályá-
nak munkatársától:
„Megkeresésére válaszolva tá-
jékoztatjuk, hogy a rendőrség a 
köztisztasági szabálysértés miatt 
indított szabálysértési eljárást 
2020. március 26-án megszüntet-
te, az elkövető személyazonossá-
gát nem sikerült megállapítani.
A lefoglalt dolgokat megsemmi-
sítésükig telephelyen tároljuk.”
Pető Zsolt polgármester az eset-
tel kapcsolatban lapunknak 
adott nyilatkozatában elmond-
ta, hogy a abonyi önkormány-
zat mobil és rögzített térfi gyelő 
kamerák kihelyezésével kívánja 
megakadályozni a hasonló ese-

teket. A mobil kamerák az el-
múlt hetekben több illegális lera-
kás felderítésében is hasznosak 
voltak.

Korábban megírtuk:

Ismeretlen elkövetők szedtek 
szét egy villamost, és a mellék-
terméket, amit vélhetően már 
nem tudtak értékesíteni fém-
ként, kidobták az Abony közeli 
erdőbe.

Koccanásos baleset

Koccanásos baleset történt a július 
14-én délelőtt háromnegyed 11 kö-
rül Abonyban a Vasút út- Nagykő-
rösi út sarkán. A pótkocsival köz-
lekedő tehergépjármű kerekének 
tolatott neki egy személyautó. A 
rendőrség munkatársai helyszí-
neltek a területen. Vélhetően az út 
szűkössége miatt a kamion nem tu-
dott a saját sávjában maradva ma-
nőverezni kanyarodáskor, melyet 
a közelben parkoló gépjárművek 

is akadályoztak. Többször számol-
tunk már be arról,  hogy a keresz-
teződés nem alkalmas nagyméretű 
szerelvények manőverezésére. 
Célszerű lenne, ha más útvonalon 
terelné be a városba a forgalmat 
a Magyar Közút. Szerencsére a 
balesetben nem történt személyi 
sérülés, a személyautó fényezésén 
látható apróbb sérülés. A baleset 
idején útzár volt érvényben. 

Lőrinczy Veronika

Újabb illegális szemetelőt büntettek meg Abonyban
Az abonyi közterület- felügye-
let munkatársai újabb illegális 
szemetelőt büntettek meg. La-
kossági bejelentés érkezett la-
punkhoz, mely szerint ismeret-
len személy nagy mennyiségű 
zöldhulladékot vitt ki az úgy-
nevezett kis erdőbe, melyet az 
út mellé helyezett el. Az abonyi 
közterület- felügyelet munkatár-
sai lapunknak elmondták, hogy 
sikerült eredményesen eljárniuk 

az elkövetővel szemben, mert a 
lakossági bejelentés elegendő in-
formációval bírt ahhoz, hogy az 
elkövetőt beazonosítsák. LV

Gázolásos baleset Abonyban: Tények
Július 9-én a kora esti órákban 
gázolásos baleset történt a Tó-
szegi úton, melyet több Olva-
sónk is jelzett. Az esettel kap-
csolatban – tekintettel arra, hogy 
megindultak a találgatások – hi-
vatalos rendőrségi információ-
kat kértünk. Lapunk kérdéseire 
készségesen válaszolva Szabóné 
Berki Bianka, a Pest megyei Ren-
dőr-főkapitányság sajtószóvivő-
je elmondta, hogy gázolásos bal-
eset történt a jelzett szakaszon. 
Egy kerékpárral közlekedő fi atal 

nőt ütött el egy személygépko-
csi, eddig tisztázatlan körülmé-
nyek közt. A rendőrség vizsgálja 
a baleset körülményeit. Nagy 
valószínűséggel az elsőbbség 
megadásának elmulasztása tör-
tént. A baleset sérültje könnyű 
sérüléseket szenvedett, őt az 
országos Mentőszolgálat mun-
katársai ellátták. Nem hivatalos 
információink szerint a gépjár-
mű vezetője nem adta meg az 
elsőbbséget a kerékpárral közle-
kedő fi atal nőnek.

Illegális szemét az Üzleti Parknál
A közelmúltban az éjszaka leple 
alatt eddig ismeretlen személy egy 
utánfutónyi építési törmeléket és 
redőny darabokat helyezett el az út 
mellett, az Abonyi Üzleti Park sar-
kánál. Minderről kedves Olvasónk 
küldött értesítést. Az ügyben Pető 
Zsolt polgármester haladéktalanul 
intézkedett, az ABOKOM elvitte az 
illegális hulladékot. Ezen kívül az 
abonyi közterület- felügyelet mun-
katársai megtekintették és elemez-
ték az Üzleti Parkban elhelyezett 
kamerák felvételeit. A feltételezett 

elkövető látható a felvételeken. A 
képsorozat tanúbizonysága szerint 
egy gyanús szürke Suzuki típusú 
személygépkocsi állomásozott azon 
a helyen, ahol a nagy mennyiségű 
bontási anyag kihelyezésre került. A 
gépjárműnek bérelt utánfutója volt.

Egy éjszaka kétszer csapott le a szalmabála tolvaj!
Lapinformációink szerint az abonyi 
gazdák összefogtak, és ki� gyelték 
azt az abonyi fér� t, aki rendszeresen 
dézsmálja a szalmabálákat Abony 
városában. A napokban megbukott 
a szalmabála tolvaj, gazdáink tetten 
érték éjjel fél 11-kor. A rendőrséget 
is hívták, jegyzőkönyv is felvételre 
került. A tolvaj azonban képtelen 
volt leállni. Az éj leple alatt 2-3 órá-
val később ismét eltulajdonított egy 
szalmabálát. A forgatókönyv ugyan-
az volt: megbukott, a gazdák tetten 

érték, a rendőrség munkatár-
sai intézkedtek el-
lene. Lapunk úgy 
tudja, hogy 
m i v e l 
a szal-
mabála 
n e m 
képvisel 
nagy értéket, szabálysértési eljárás 
indul az éj leple alatt garázdálkodó, 
egyre inkább elszemtelenedő szal-
mabála tolvaj ellen.

érték, a rendőrség munkatár-
sai intézkedtek el-
lene. Lapunk úgy 
tudja, hogy 
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Elkapták a ravaszdit!
Korbély Csabáné Ilike képviselő 
asszony intézkedésének köszön-
hetően a vadászok menhelyre 
vitték a kertekben garázdálkodó 
rókák egyikét. A képviselő asz-
szony elmondta, hogy másnap 
reggel 8-kor elvitték a vadászok. 
A csapda marad, mert a befogott 
állat egy közepes kölyök. A csa-
ládot is be kell fogni.

RENDŐREINK AZ IDŐSEKÉRT: 
EGYRE TÖBBEN BONTJÁK A VONALAT

Július 6-án délelőtt a Ceglédi Ren-
dőrkapitányság sajtótájékoztatót 
tartott a város egyik idősügyi szer-
vezetének székházában, ahol a fő 
téma az úgynevezett unokázós csa-
lás volt. A rendőrség munkatársai 
tanácsokkal látták el a nyugdíjaso-
kat, és hasznos ajándékokat is hoz-
tak nekik, kiemelve, hogy mennyire 
fontos az, hogy ne higgyenek a te-
lefonos csalóknak. A rendezvényen 
a nyugdíjas szervezet tagjai is el-
mondhatták a témával kapcsolatos 
saját eseteiket. A rendezvény végén 

az idősek egy csodaszép saját kezű-
leg készített hímzett terítővel – rajta 
a rendőrség szlogenje, és emblé-
mája- is megköszönték rendőreink 
munkáját.
 A Pest megyei rendőrök által 
megálmodott és megvalósított, az 
unokázós csalások visszaszorításá-
ra, megelőzésére indított program 
kedvező fogadtatásra talált az idő-
sek körében.
 Első születésnapját ünnepelte a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya „Bontsa 
a vonalat!” projektje. A kampányt 
a 2018. II. félévétől megszaporo-
dó, úgynevezett unokázós csalások 
megelőzésére, megszakítására hív-
ták életre 2019. február 1-jén. Legy-
gyakrabban közlekedési balesetre, 
sérülésre, az állítólagos kár meg� -
zetésére hivatkozva igyekeztek az 
elkövetők – sokszor síró hangot 
imitálva – pénzt, vagy más értéket 
kicsalni áldozatuktól.

Megvédjük értékeinket!

Június 29-én Pető Zsolt polgár-
mester egyeztetést hívott ösz-
sze a volt Mechanikai Művek 
területén lévő Vigyázó kastély 
ügyében, melyen a tulajdo-
nosok, a Településfejlesztési 
Osztály munkatársa, és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Épí-
tésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztályának munkatársai 
is részt vettek. Pető Zsolt 
kiemelte, hogy az a 
cél, hogy a tulajdo-
nosokkal közösen, 
ö n k o r m á n y z a t i 
segítséggel talál-
janak arra megol-
dást, hogy a Vigyá-

zó kastélyt megmenthessék az 
utókornak. Az együttműködés 
megkezdődött, első lépésként 
egy telekmegosztást kezdemé-
nyeznek a Földhivatalnál. Így 
könnyebb lesz az ingatlanon el-
helyezkedő épületek elkülöní-
tése, és a Vigyázó kastély meg-
mentése. Bízzunk abban, hogy 
hamarosan szemmel látható ja-
vulás következhet be az épület 
állagában.                                      LV

Vigyázzanak 
a besurranó 
tolvajokkal! 

A keretes házban lakók se felejtsék 
el, hogy a kerti munka hevében fel 
sem tűnik a rossz szándékú látogató 
érkezése! Amíg a ház mögötti kert-
ben dolgoznak vagy pihennek, a 
nyitva hagyott kapun, ajtón keresz-
tül a tettes gond nélkül bejuthat ott-
honukba, és észrevétlenül eltűnhet 
értékeikkel.
Ne felejtsék! Alakalom szüli a tol-
vajt!
A könnyelműségükkel ne segítsék 
hozzá az elkövetőket a könnyű 
zsákmányhoz. Egy kis odafi gyelés-
sel megóvhatják magukat az áldo-
zattá válás kellemetlen, bosszantó 
következményeitől!
Bűncselekmény gyanúja esetén 
azonnal értesítse a rendőrséget a 
107 vagy 112-es segélyhívószá-
mon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Betörték a Szolnoki úti busz-
váró egyik üvegtábláját
Ahogyan videóban arról ma beszámoltunk, betör-
ték a Szolnoki úti buszváró egyik üvegtábláját júli-
us 19-én a kora délutáni órákban. A tettesek nem 
maradtak ismeretlenek, három � atalt állítottak elő 
rendőreink. A romokat az ABOKOM Nonpro� t K� . 
munkatársai takarították el.
Köszönjük a rendőrség munkatársainak gyors és sike-
res intézkedését!
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Elstartolt az INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 
működő abonyi ONLINE BOLT! 
Abonyiak Abonyért!
Néhány nap telt csak el azóta, 
hogy elstartolt az első abonyi, he-
lyi online bolt, de máris nagyon 
sok vásárló keresi meg őket. Mi-
ért más ez, mint a többi? A világ 
bármely pontjáról a nap bármely 
szakaszában vásárolhatsz egy 
kattintással a weboldalon. Senki 
nem szeret cipekedni, különösen 
pedig nagy melegben nem. Akár 
a gyermek is bevásárolhat szülei, 
nagyszülei helyett pár gomb-
nyomással. Nincs rendelési mi-
nimum, nincs szállítási költség, 
sem regisztráció.
 Az online bolttal pénzt, időt, 
energiát spórolhat meg a vá-
sárló.  Akár anonim módon is 
küldhetsz élelmiszert, rászoruló 
lakosoknak, de akár ajándékot is 
szeretteidnek! A délig beérkezett 
rendelések még aznak kiszállí-
tásra kerülnek. Az áruválaszték 
igen gazdag, hiszen a tartós élel-
miszerektől, a tisztítószereken, 
állateledeleken, kenyérféléken, 
tejtermékeken át egészen a gáz-
palackig, jégkrémekig, egyéb 
fagyasztott termékekig minden 
szerepel a kínálatban. Mindez 
meglepően jó áron! Mindenkép-
pen érdemes szétnézni! 

A kozelbolt.hu online áruház 
elérhetősége:

https://kozelibolt.hu/
2740 Abony, Szelei út 79. 
Telefon: +36 20 535 9929
Email: kozelibolt@gmail.com
„Úgy gondolom, hogy ezzel a szé-
les palettájú kínálattal szolgálni kí-
vánjuk az abonyiakat. Bármilyen 
kis tételben is rendelnek, öröm-
mel visszük házhoz a termékeket. 
Szeretnénk mi is tenni ezért a kö-
zösségért, hiszen mi is szeretjük 
Abonyt! Szeretjük az itt élő embe-
reket, köszönjük, hogy értük dol-
gozhatunk! Továbbra is szeretettel 
várjuk megrendeléseiket! Rendel-
jen akár most!”                             /X/

 OPTIKAI KÁBELFEKTETÉS: Téma volt a képviselő-testületi ülésen
Napirend előtt Abony Város Ön-
kormányzatának képviselő- testü-
leti ülésén július 9-én téma volt az 
abonyi optikai kábelfektetés. Pető 
Zsolt polgármester felszólalt, és el-
mondta, hogy a munkálatokat vég-
ző vállalkozással jó a kapcsolatuk, 
ugyanakkor sok lakossági panasz 
érkezik a tárgyban, az eredeti álla-
potok visszaállítása nem minden 
esetben sikeres. 
 „Több alkalommal előfordult az 
az elmúlt időszakban, hogy lakos-
sági panasz érkezett. A tárgyban 
több konzultációt is összehívtunk 
a kivitelezővel, és nagy örömünk-
re szolgált, hogy minden egyes al-
kalommal a T-Com, a vállalkozó, 
alvállalkozók is érdeklődésünkre 
azonnal jelentkeztek. Jöttek, egyez-
tettek, és amennyiben szükség volt 
rá, utólagosan javították azokat a 
helyeket, ahol valamiféle elmara-
dás volt. Én nagyon örülök ennek 
az együttműködésnek, ennek kere-
tében hívtam meg ma a kivitelező 
képviselőjét Zarka Gábor és Muhari 
Ferenc urat, hogy adjanak egy rövid 

kis tájékoztatót. Mi várható az el-
következő időszakban? Várhatóan 
mikor fejeződik be a beruházás? 
Milyen problémákkal találták szem-
be magukat? Azokat hogy próbálják 
meg kezelni?”
 Zarka Gábor elmondta, hogy kö-
rülbelül még 10–14 napig fog tarta-
ni a kivitelezés. „Szeretnénk minél 
gyorsabban végezni ezzel a terület-
tel. Sajnos az időjárás közbeszólt és 
a föld tömörítésével adódtak problé-
mák. 50 teherautónyi földet kihord-
tunk utcákból, és ezt hordtuk vissza. 
Meg kell várni, míg kiszárad a talaj. 
Jó a kapcsolatunk a Polgármesteri 
Hivatallal, és a lakossággal is. Bár-
milyen probléma van, konzultálunk 
róla. Van panasz, igen van panasz, 
az hibázik, aki dolgozik! Ígérem, és 
be is tartjuk, hogy mindent helyreál-
latunk. Vásároltunk több köbméter 
zúzalékot, azt is szétszórjuk. Fontos, 
hogy száradjon még a terület, egy 
kis türelmet kérek mindenkitől.”

Pető Zsolt polgármester ha tá-
rozottan azt kérte, hogy ameny-
nyiben véget ér a beruházás ak-

Fontos témákban döntött 
Abony Város Képviselő-testülete:

Új funkciókat kap 
a Szabadidőpark is

Összesen 11 napirendi pontot 
tárgyalt a grémium július 9-i 
ülésén. Az első napirendi pont-
ban beszámolót hallhattunk az 
Abonyi Polgármesteri Hivatal 
2019. június 1. napjától 2020. 
május 31. napjáig terjedő idő-
szak tevékenységéről. A kép-
viselők elfogadták Abony Vá-
ros Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési zárszámadását és 
a 2019. évi maradvány jóváha-
gyását. Módosításra került az 
Abony Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020. (II. 14.) számú rendele-
te. Jóváhagyták az ABOKOM 
Közhasznú Nonprofi t Kft. és 
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 
2019. évi mérlegbeszámolóját. 
Módosították az „Abony Város 
Díszpolgára” cím alapításáról 
és adományozásának rendjéről 
szóló 20/2017. (VIII. 31.), vala-
mint a kitüntetések alapításáról 
és adományozásuk rendjéről 
szóló 6/2015. (II. 27.) önkor-
mányzati rendeleteket. Abony 
Város közigazgatási területén 
a közvilágítással kapcsolatos 
döntések születtek. 38 darab új 
lámpatestre kérnek árajánlatot, a 
lakossági jelzéseknek megfele-
lően. Döntések születtek a Varga 
István Városi Sportcsarnok mű-
ködésével kapcsolatban.
 Döntött a képviselő-testület 
a 3671/8 hrsz. „volt Vadaspark” 
megnevezésű ingatlan területé-
nek hasznosításáról is.
 Utolsó napirendi pontként tár-
gyalta a képviselő-testület, hogy 
Abony Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be útépíté-

sekre. A kiírás szerint sajnálatos 
módon csak olyan utak építése 
támogatható tevékenység, me-
lyek már eleve aszfaltos alappal 
rendelkeznek. Így Abony a kö-
vetkező utcák felújítására pá-
lyázik: Erzsébet Királyné utca 
(Ceglédi út – Szelei út között), 
Csillag Zsigmond utca (Szelei 
út – Vak Bottyán utca között). 
Természetesen a helyi önkor-
mányzat keresi a lehetőséget 
arra, hogy a rossz állapotú abo-
nyi utcák is megfelelő burkola-
tot kaphassanak.

kor egy közös bejáráson nézzék 
végig azokat a területeket, amik 
földmunkával voltak érintve. Ha 
kell, akkor készítenek egy hi-
bajegyzéket. Arra kérte a pol-
gármester a kivitelezőt, hogy 
ezen nyilván vegyen részt, és 
ezt követően, ha lesznek olyan 
területek, melyek mégis esetle-
ges vissza kell jönni és helyre 
kell állítani, akkor abban le-
gyen partner. 
 Zarka Gábor, a kivitelező cég tu-
lajdonosa egyet értett a polgármes-
teri javaslattal, és ígéretet tett arra, 
hogy úgy vonulnak le a területről, 
hogy mindent az eredeti állapotok-
nak megfelelően állítanak vissza. 

LV
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Valami készül
A napokban Városházán Pető 
Zsolt polgármesternek, Járdány 
Vanda települési képviselőnek, 
valamint Izsó Balázs külsős bi-
zottsági elnökhelyettesnek il-
lusztris vendégei voltak. 
Nagy Anett, 
Szebeni István 
és Meilin-
ger Lász-
ló azért 
é rkez tek 
h o z z á n k , 
hogy meg-
b e s z é l j é k 
egy terve-

zett közös rendezvény részleteit! 
A Pecsenye Parádén remekül si-
került az ANDONIK bemutatko-
zása, ismét sok szeretettel várjuk 
Abonyban az ANDONIK Sztárvá-

logatottat! Amennyiben a 
Kormány döntése 
értelmében ismét 
lesz mód és le-

hetőség nagy 
rendezvények 
m e g s z e r v e -
zésére, ismét 
közös rendez-
vény követke-
zik!

„Segíts, hogy segíthessünk”

Az ország legnagyobb humanitá-
rius szervezete a Magyar Vörös-
kereszt. Ezen szervezet az adomá-
nyozás kapcsán körültekintően jár 
el, azért hogy az adományok köz-
vetítőjét és a rászoruló adományo-
zottat is jó érzés töltse el.
 Az elmúlt hónapban a Magyar 
Vöröskereszt Ceglédi Területi 
Szervezete a Városunk Fejlődésé-
ért Egyesületnek nagyobb meny-

nyiségű gyermek és felnőtt 
ruhát valamint nyári szandá-
lokat juttatott el.
 A természetbeni támoga-
tást az egyik multinacionális 
cég adományozta.
 A felajánlást a Ceglédi 
Humánszolgáltató Központ 
Család és Gyermekjóléti 

Szolgálata osztotta ki a rászoruló 
családoknak.
 Egyesületünk nevében köszön-
jük a Ceglédi Vöröskereszt segít-
ségét.
Abony, 2020.07.15.

Varga Sándorné
Egyesületi elnök

Városunk Fejlődéséért Egyesület

Szeretlek Abony! 
Kupak� űjtő szívek a központban
A Szeretlek Abony gondolat megfogal-
mazása óta több program is indult a 
városban, melynek a szív lett a közpon-
ti motívuma. Különösen nagy öröm, 
hogy a városvezetés kezdeményezései-
hez helyi civilek és vállalkozások is kap-
csolódnak, akik új ötletekkel, akciókkal 
színesítik a közéletet. A Művelődési Ház 
előtti téren került elhelyezésre egy szí-
vecske kompozíció, ami több funkciót 
tölt be. A PET-palackok kupakjának 
gyűjtésére alkalmas tároló célja a kör-
nyezettudatosságra való fi gyelemfel-
hívás, valamint a bedobott kupakok 
beváltásából befolyt összeg jótékony 
célra fordítása. A gyűjtőpont civil kez-

deményezésre készült, a GEDIPRESS 
Digitális Nyomda és Reklám Stúdió köz-
reműködésével, a Steel Prod Com Kft. 
tervezési és kivitelezési munkájának 
köszönhetően.
 Kérjük, tegyenek Önök javaslatot 
arra, hogy mi legyen a gyűjtő szívek 
elnevezése! Mire használjuk fel a jóté-
konysági akció bevételét! Kérjük, ha 
arra járnak, készítsenek fényképet a 
szíveknél, és küldjék el az Abony.hu fa-
cebook oldalára, vagy itt kommentben! 
 Amennyiben nagyobb mennyiségű, 
akár egész zsák kupakot adnának le, 
azt megtehetik a Polgármesteri Hivatal 
portáján!

Mészáros István vendéglős:
 Köszönöm az utakat!
A napokban etértünk 
a Mészáros Vendég-
lőbe, ahol a fi nom 

melegételek mel-
lett kemen-

c é b e n 
s ü l t 
p o g á -
c s á k -
kal, ré-

tesekkel 

is várják a kedves vendégeket. Mé-
száros István Vendéglős lapunknak 
elmondta, hogy nagyon örül, hogy 
végre az önkormányzat egy pályá-
zat segítségével felújította a ven-
déglő környezetében lévő utakat. 
„Köszönöm a jó minőségű utakat! 
A városvezetésnek pedig továb-
bi eredményes munkát kívánok! 
Mindenkit sok szeretettel várunk! 
Legyen Ön is vendégünk!”

Sok szeretettel üdvözöljük 
Bíró Béla bácsit és Margitkát! 
Bíró Béla bácsi immáron 100 és fél 
éves is elmúlt, de ennek ellenére remek 
egészségnek örvend. A vasárnapi mise 
alkalmával volt szerencsénk találkozni 
Velük. A templomba még a mai napig 

elsétálnak. Innen is sok 
szeretettel üdvözöljük 
Őket, nagy öröm szá-
munkra, hogy a járvány 
után ugyanolyan szere-
tetben élnek, és járnak 
Abonyban, ahogyan ko-
rábban! Isten éltesse Őket!



A művelődési ház táborai nagyon 
népszerűek az abonyi gyermekek 
körében. A szülők változatos temati-
kájú programok közül választhattak. 
A Kreatív, illetve a Természet Tábor 
szervezői Brindzáné Nagy Lilla és 
Csöröginé Bánszki Gabriella voltak. 
Az elsőben különféle művészeti 
technikákkal ismerkedhettek meg 
a gyermekek (de a lovaskocsikázás, 
íjászat sem maradt el), a második-
ban pedig a természet csodái köré 
épült: a Kéz a Mancsért Alapítvány 
kedves, Szikra nevű kutyusát meg-
simogathatták a táborozók, Mészá-
ros Istvánnal pogácsát készítettek a 
vendéglőben, Magyar József pedig 
a mézkészítés rejtelmeibe vezette be 
az érdeklődőket. Emellett az ősvilág-
ba is elutaztak a résztvevők – még 
életnagyságú dinoszauruszokkal is 
közös fotózási lehetőség nyílt.
 A tábor legnagyobb meglepetése 
tagadhatatlanul az Utazoo Minizoo 
volt, amely egzotikus házikedven-
cekkel örvendeztette meg a gyer-
mekeket. Különféle rovarokról és 
hüllőkről tartott nagyon érdekes 
előadást az előadó a gyermekeknek, 
akiknek felülírta ez előítéletét, miu-
tán testközelből megcsodálhatták a 
különleges állatokat. Kiderült, hogy 
egy kígyó is lehet aranyos, és még 
egy csótány is lehet „cuki!” – idézve 
a táborozókat.
 A Helyismereti és helytörténeti 
tábort Antalné Nagy Magdolna és 
Markó Ferenc vezette. Kúrialátoga-
tások, múzeumlátogatás, templom-
nézés, toronylátogatás is szerepelt a 
programban.
 Sok. sok kép még az Abonyi Lajos 
Művelődési Ház közösség ioldalán!

Jandácsik Pál
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Remekül sikerültek a művelődési ház táborai

Szerkesztőségünk nevében is kö-
szönjük a táboroztatásban résztvevők 
munkáját! Köszönjük, hogy sok-sok 
abonyi gyermeknek biztosítottak 
feledhetetlen programokat a nyári 
szün idő időtartamára!
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Hatalmas siker volt az első 
abonyi levendulaszüret
Július 4-én különleges, remélhetőleg 
hagyományt teremtő rendezvényre 
várták az abonyiakat és a környező 
települések lakóit. Az Abokom Non-
profi t Kft. és az Abonyi Lajos Mű-
velődési Ház, Könyvtár és Múzeu-
mi Kiállítóhely levendulaszüretet 
tartott „Szedd magad” címszóval, 
vagyis kétféle méretű tasak megvá-
sárlásával az érdeklődők annyi le-
vendulát szedhettek, amennyit elbírt 
a kezük – illetve maga a tasak.
 Reggel kilenc órától délután 
négyig élt az akció, miközben a hely-
színt biztosító egykori Vadaspark 
területén kis vásár is várta a látoga-
tókat. Természetesen ott is a szóban 
forgó virágé volt a főszerep. Külön-
féle levendulás termékeket lehetett 
vásárolni, illetve gyermekfoglalkozá-
sokkal, sütikóstolással kedveskedtek 
a szervezők. A megszépült erdőben 
is tehettek sétát az érdeklődők, így 
kellemesen, családiasan telt el a nap.

A rendezvényen részt vett Pető Zsolt 
polgármester, illetve több képvise-
lő-testületi tag is.

Jandácsik Pál

Az eseményről a Szoljon.hu és az Új 
Néplap is beszámolt. 
 „Kékeslila színben pompázik a 
Parkerdő szomszédságá¬ban lévő 
levendulaültetvény, melynek ren-
dezettsége a közfoglalkoztatottak 
keze munkáját dicséri. Ottjártunk-
kor megtudhattuk, hogy az illatos 
növény termesztésének célja nem 
pusztán a földművelés, hanem hogy 
kreatív, értékteremtő munkát végez-
hessenek a területen dolgozók.
 A közfoglalkoztatás keretében 
született meg a levendulatermesz-
tés ötlete. A város 2012-től tart fenn 
közfoglalkoztatást a településen, 
2015-ben pedig az önkormányzat 
saját cégének, az ABOKOM Non-
profi t Kft.-nek adta át ezt a feladatot 
– jellemezte munkájukat a társaság 
irodavezetője.

 Vargáné Molnár Márta elmondta, 
az évek során továbbvitték és tökéle-
tesítették a helyi levendulatermesz-
tést, amely mostanra a város közfog-
lalkoztatásának védjegyévé vált.
 – Harmincegy közmunkás rész-
vételével, mezőgazdasági progra-
munk keretében műveljük a terü-
letet. Emellett tudni kell, hogy a 
levendulának nemcsak a termésével 
foglalkozunk, hanem palántákat 
is értékesítünk. Ezen növényeken 
kívül pedig – más helyszíneken 
– zöldséges- és gyümölcsöskertet 
gondozunk – hívta fel a fi gyelmet az 
irodavezető.”

Teljes cikk a www.szoljon.hu oldalon
Sok-sok kép még az Abony.hu és az 
Abonyi Lajos Művelődési Ház közösségi 
oldalán!
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 6-tól

Ügyeiket a főváros bármely kormányablakában intézhetik, kivéve a 

A 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám alatti kormányablak 
2020. július 6-tól az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:

Hétfő 8.00 – 18.00
Kedd 8.00 – 16.00
Szerda 11.00 – 19.00
Csütörtök 8.00 – 16.00
Péntek 8.00 – 14.00

a kormányablak
nyitvatartása módosul!

100 éve, 1920. július 21-én született 
Abonyban SKULTÉTY SÁNDOR

Testnevelő tanár, bir-
kózó edző, művelődé-
si ház igazgató, hely-
történet-kutató. 
Szülők: Skultéty Sán-
dor és Szarvák Anna. 
Házastárs: Boldis Iza-
bella (1943). Gyerme-
kek: Izabella, Sándor 
és József.
Iskolák: Szeged Kato-
likus Tanítóképző, Pécs Pedagógiai 
Főiskola testnevelés szak.
Munkahelyek: Abony Szelei úti 
(ma Somogyi Imre) Általános Isko-
la, Petőfi  Művelődési Ház
Elismerések: Kiváló Művelődési 
Ház cím. Búzavirág Népi Együttes 
ezüst minősítés. FILA (Nemzetkö-
zi Birkózó Szövetség) díszoklevél 
edzői munkásságának elismeréséül.
A Magyar Olimpiai Bizottság tagja.
Munkásság: 25 évig a Szelei úti 
iskola testnevelő tanára. Több 
sportszakosztály (úszás, labdarú-
gás, birkózás, sakk), a Búzavirág 

Népi Együttes és a 
Kertbarát kör alapí-
tója. Az abonyi szín-
játszó hagyomány 
művelője (sok sikeres 
előadás rendezője) és 
történetének kutatója. 
Varga János olimpiai-, 
világ-, és többszörös 
Európa-bajnok birkózó 
– ma a Nemzet Spor-

tolója – nevelő edzője. Több hely-
történettel foglalkozó monográfi a 
szerzője.
Munkái (kéziratban): Abonyi ra-
gadványnevek, Az abonyi homo fá-
ber, Abony színházi élete, Jeles na-
pok, helyi népszokások Abonyban.
Halála után (1999. augusztus 20.) 
Skultéty Sándor tiszteletére az 
abonyi Birkózó Klub országos 
emlékversenyt hirdetett, amit az 
Országos Birkózó Szövetség elis-
mert, és felvett a verseny-naptár-
ba. Tavaly volt a huszadik Skul-
téty Emlékverseny.

60. évfordulós 
osztálytalálkozó

Július 16-án a Gyulai iskola ebéd-
lőjében gyűltek össze ez egykori 

Tisztelt Ügyfeleink!
Abony Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, � gye-
lembe véve a közszolgálati tisztvi-
selők munka- és pihenőidejéről, az 
igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő 
egyes kötelezettségekről, valamint a 
távmunkavégzésről szóló 30/2012. 
(III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai-
ban foglaltakat, a 31/2020. (II.13.) 
számú határozatával

2020. július 20. napjától 
2020. július 31. napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNETET 
rendelt el

az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.
Az igazgatási szünet utáni első ügy-
félfogadási nap: 2020. augusztus 3. 
(hétfő) 13.00–18.00 óráig.
Szíves megértésüket előre is köszön-
jünk.
Abony, 2020 július 7.

dr. Gáspár Anita jegyző

Köszönjük a Ceglédi 
Tankerület támogató 
segítségét!
Ahogyan arról korábban beszámol-
tunk, Pető Zsolt polgármester kezde-
ményezésére Abonyban a 18 év alatti 
abonyi diákok a nyári szünetben térí-
tésmentesen használhatják a Varga 
István Városi Sportcsarnokhoz tartozó 
műfüves pályát. Pető Zsolt a közel-
múltban kéréssel fordult a Ceglédi 
Tankerületi Központ vezetője, Fodor 
Gábor felé, és kezdeményezte, hogy a 
tankerület is csatlakozzon a program-
hoz, úgy, hogy ők is biztosítsák a szü-
nidő időtartama alatt térítésmente-
sen a kültéri sportpályák használatát. 
Fodor Gábor a kérésnek megfelelően 
megnyitja az iskolák kültéri sportpá-
lyáit a diákok előtt. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani az érintett 
abonyi diákok és szüleik nevében! Kö-
szönjük a segítséget!

A Tankerület létesítményeinek hasz-
nálat nak lehetőségét akkor veszi 
igénybe Abony Városa, amikor a mű-
füves sportpályán nem lesz szabad 
időintervallum a sportolásra. 
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IGAZGATÁSI SZÜNET! 
Augusztus 3-tól lesz nyitva 
a Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNJÜK! 
Úgy látszik, hogy a jó példa ragadós, 
mert már több közterületet rendbe tet-
tek Abonyban magánszemélyek, segítve 
ezzel is, hogy szép környezetben élhes-
sünk. Scheck István és felesége Rozika 
nagy munkában voltak. A Temető dűlő 
táblát keresték, melyet valószínűleg va-
lakik eltulajdonítottak. Szerették volna 
azt láthatóvá tenni. Sajnos a táblának 
nyoma nincs, azonban a kedves abonyi 
tettre kész házaspár a dűlő végén lévő 
kereszteződést rendbe tette annak érde-
kében, hogy az belátható legyen a gép-
járműforgalom számára. Nagyon szépen 
köszönjük Rozika és István! A munka 
oroszlánrészét természetesen a férj vé-
gezte el, úgyhogy neki főleg jó pihenést 
kívánunk sok szeretettel!

osztálytársak, akik a Somogyi 
Imre Általános iskola diákjai 

voltak. Ezúttal is sok szeretettel 
üdvözüljük kedves mindannyi-
ójukat, és kívánunk további jó 
erőt, egészséget, szeretetben el-
töltött éveket! Ez az osztály volt 
az, mely Magyar Sándorné Orbán 

Éva első osztálya volt. Az osztály-
főnök sajnos betegsége miatt nem 
tudott részt venni a rendezvényen. 
Volt diákjai ezúttal is küldik sze-
retetüket, minden energiájukat 
Éva néninek! 



A júliusi képvise-
lő-testületi ülésen 
napirend előtti hoz-
zászólásában Korbély 
Csabáné az abonyi 
elhanyagolt ingatla-

nok tárgyában szólalt fel. Az elhangzot-
takkal Pető zsolt polgármester is egyet 
értett. Kérik, hogy a lakosság továbbra 
is jelezze, ha elhanyagolt ingatlan van a 
lakókörnyezetében! 
 „Köszöntök mindenkit, még ez év 
februárjában napirend előtti felszólalá-
somban kértem, hogy a háztulajdonosok 
fordítsanak több � gyelmet a házuk előtti 
terület járhatóságára, és a tulajdonukban 
lévő lakott házak udvarának rendbetéte-
lére is. Kértem a Hatósági Osztály segít-
ségét, hogy tegye meg ennek érdekében a 
megszokott intézkedéseket. Nagyon sok 
segítséget kaptam tőlük, bármikor men-
tem. Le kell szögeznem, hogy Abonyban 
a lakosság több, mint 98 %-a teljesen 
rendben tartja a házát és környékét, sőt 
még az utcát is virágosítja, gondozza. 
 Mintegy 50- 60 olyan ingatlan van, 
ahol problémát jelent a gondozatlanság. 
Ez számszerűen kevés, de az ott élők, a 
szomszédok életét nagyon nagyban be-
folyásolja, valamint a városképet is nagy-
mértékben rontja. A Hatósági Osztállyal 
és a közterület- felügyelet munkatársai-
val feltérképezésre és felszólításra kerül-
tek azoknak az ingatlanoknak a tulajdo-
nosai, ahol ezt tapasztaltuk. A felszólítás 
hatására nagyon nagy számban rendbe 
tették az ingatlanokat. Tehát hatásos volt. 
 Kérdés az, hogy azok az ingatlanok-
kel, amelyek nem kerültek rendbe tétel-
re, azokkal mi van, és mi ennek az oka. 
Konzultáltam Kovács Teodórával a Ha-
tósági Osztály vezetőjével is és azt állapí-
tottuk meg, hogy több okból is lehet az, 
hogy nem tudnak a Hatósági Osztálynál 
eljárni. 
 Egyik oka ennek, hogy jelenleg sok 
az öröklés alatt álló ingatlan, ahol még 
nincs döntés. Lehet, hogy több tulaj-
donos van, esetleg nem is akarják a jel-
záloggal terhelt örökséget átvenni. Így 
hosszú, elhúzódó öröklési eljárás van. 
Addig is azon az ingatlanon ugyanúgy 
nő a fű, ugyanúgy vannak problémák. 
 A másik ilyen sarkalatos probléma, 
hogy nevelőszülőknél nevelkedett gyer-
mekek számára megvásárolnak ingatla-
nokat. Egy része hitellel terhelt. Rárak-
nak egy csomó jelzálogot. A tulajdonosa 
elhagyja azt az épületet. Bár itt van be-
jelentkezve, nem lakik itt. Nem elérhető, 
máshova sincs bejelentett lakcíme. Eze-
ket az egyéneket nagyon nehéz elérni. 
A számára kiküldött felszólításokat sem 
tudjuk hova kikézbesíteni. 
 A harmadik ilyen, hogy vannak olyan 
ingatlanok, melyek évek óta per tárgyát 
képezik, és nincs döntés. Gondoljunk itt 
a Ceglédi úton lévő házra. Itt éktelenke-

dik már nem is tudom mióta. Több tíz 
éve, sajnos. Nem tudunk érvényt sze-
rezni annak, hogy rendbe tegyék, és ne 
a városképet csúfítsa. Végig mennek itt 
ezen a szép városközponton és szembe 
találják magukat azzal a nem is tudom 
… őserdővel. Már lassan a ház se látszik 
ki. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés. 
 Azok a házak, melyek a Nemzeti Esz-
közkezelőnél vannak, azok esetében az 
eszközkezelőt is felszólították, és rendez-
ték ezeket az ingatlanokat. A legnagyobb 
probléma, és én ezt szeretném kérdezni: 
Tudjuk, hogy a jogszabályok megkötik 
az önkormányzatok kezét. Nem mehet-
nek be azokra az ingatlanokra, ahol lát-
szik, hogy tele van szeméttel, és gondo-
zatlan. A magántulajdon védelme miatt 
nem lehet bemenni. Be sem tudnánk 
hajtani azt az összeget, amibe kerülne 
ez. Lehet, hogy még ezt is bevállalnánk a 
város érdekében, csak a harmadikok len-
nénk körülbelül aki terhel arra a házra. 
 Egyetlen kivétel van ez alól, az pedig a 
parlagfűvel szennyezett terület. Ha jelen-
tősen parlagfűvel szennyezett a terület, 
akkor megteheti az önkormányzat, hogy 
bemegy. Ezt fotókkal kell dokumentálni. 
Azt szeretném javasolni, hogy a jogalko-
tóknak jelezni kellene, hogy a parlagfű 
mellett legyen más lehetőség is. Az erő-
sen szennyezett, összegyűjtött szeméttel 

teli udvarokban megtelepedő állatok 
miatt. Jó lenne elérni, hogy bemehessen 
az önkormányzat, a polgármesteri hiva-
tal munkatársai és a fertőzésveszélyre 
való tekintettel rendbe tehesse ezeket az 
ingatlanokat, és ráterhelje a házra ezen 
költségeket. Úgy gondolom, hogy ezt 
mindenképpen jeleznünk kellene. Így 
sok- sok éven át fogjuk még ezeket a há-
zakat nézegetni, anélkül, hogy tudnánk 
benne érdemben eljárni!
 Szeretném megköszönni a Hatósá-
gi Osztálynak a munkáját. Valóban én 
akárhányszor fordultam hozzájuk bár-
miféle ügyben, azonnal intézkedtek.”
 Pető Zsolt polgármester egyet értett 
Korbély Csabánéval. „Azt gondolom, 
hogy az eddig végzett hatósági munkát 
tovább kell erősíteni egyik oldalról. Kér-
jük a lakosságot, hogy az elkövetkező 
időszakban is jelezze, ha olyan ingatlant 
lát, tapasztal a lakókörnyezetében, ahol 
hatósági intézkedés szükségeltetik. Illet-
ve a felvetésre, hogy azokat az ingatlano-
kat, ahol a lakó nem teszi meg, hatósági 
kényszerrel ki lehessen takarítani, nyil-
ván megnézzük a hatósági eljárásban a 
mostani lehetőségeket. Ha kell, akkor a 
Kormányhivatallal közösen gondolkod-
va akár javaslatot is teszünk ebben némi 
változtatásra. „

Lejegyezte: LV
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HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

Szerkesztőségünk 
és Abony Város lakossága 
nevében is sok szeretettel 
gratulálunk és kívánunk 

ezúton is sok boldogságot!
Július 4.

Puporka Alexa és Kökény Norbert, 
Szentmártoni Ramóna Andrea

és Bottyán Sándor Béla
Július 10. 

Veres Noémi és Panyik Zsolt,
Szántai Szimonetta és Eszenyi Tamás

Július 11.
 Nagy Nóra és Batta Zoltán,

Juhász Kitti és Ács Apor
Július 14.

Pintér Rita és Teleki Kálmán Ádám
Július 15.

Zsigár Zsaklin Martina
és Döme László

Július 16.
Kakas Etelka és Verli Zsolt,
Palló Ilona és Németh Béla,

Tomsits Melinda Anna és Nagy László

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk 

és Olvasóink nevében is 
mély fájdalommal 

osztozunk 
a család gyászában!

Bíró Gyula,
Dr. Kardos György  78 év, 

Trepák István 92 év,
Fehér Tiborné 82 év, Csizmás 

Jánosné 93 év,
Pinviczki László 66 év,

Nagy László 75 év, 
Varga Béla 62 év,
Mucsi Józsefné,
Retkes Józsefné, 

Király Zoltán 51 év,
Mádi Béla 77 év,
Szép Edina 45 év,

Horváth Terézia 82 év,
Gajdos Istvánné 86 év,
Dobozi Zsoltné 42 év,

Bubori János 86 év

HÁZASSÁGOT

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉ-
NEK IDŐPONTJA: Augusztus 24-én
kezdőd héten
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK 
IDŐPONTJAI:
Augusztus 3.-án és 31-én kezdődő 
héten
Minden körzetben a kommunális 
hulladék elszállításának napján vi-
szik el a szelektív hulladékot!

HULLADÉK-
INFOK

Korbély Csabáné felszólalt az elhagyatott házak ügyében

Állatorvosi ügyelet
2020.08.01.-02. Állatorvosi Rendelő és Patika, 
Cegléd Eötvös tér 1. Tel.: 20/9312-076
2020.08.08.-09. Dr. Boldizsár János Cegléd Buzogány utca 2. Tel.: 20/5702-348
2020.08.15.-16. Dr. Egedy Zsolt Abony Ceglédi út 10. Tel.: 20/9390-840
2020.08.20.-21. Dr. Gubik Zoltán Törtel, Szent István u. 7. Tel.: 20/4247-460
2020.08.22.-23. Dr. József András Albertirsa  Táncsics M. u. 3. Tel.: 20/5305-521
2020.08.29.-30. Dr. Kárpáti László Csemő Petőfi  S. u. 34. Tel.: 53/392-037

Állatorvosi ügyelet

A Kor-
mány jövő 
évtől telje-
sen meg-
szüntetné 
a kerti hul-
l a d é k o k , 
v a l a m i n t 
az avar 
égetését az 
országban.
 N a p i -

rend előtt felszólalásában – csatlakozva 
Kókai- Dudinszky Mónika alpolgármes-
ter asszony e témában elhangzott felszó-
lalásához- dr. Egedy Zsolt alpolgármes-
ter elmondta, hogy az avarégetés eddig 
is korlátozott módon volt lehetséges. El-
hangzott, hogy jók az alapok Abonyban, 
hiszen a településen működik a házhoz 
menő zöldhulladék szállítás, valamint az 
abonyi hulladékudvarba is be lehet szál-
lítani a zöldhulladékot.
 A korábbi években mikor létrejött 
a hulladékudvar a városban, az NHSZ 
szintén adott ingyen komposztládákat a 
lakosságnak, így akkor összesen mint-
egy 4-500 darabot. Ez jön hozzá ahhoz 
a 700-hoz, melyet az elmúlt hónapokban 
osztottak ki ingyenesen az ABOKOM 
telephelyén. 
 „El kell mondani, hogy jók az alapok! 
Nyilvánvaló, hogy ezt tovább kell bőví-

teni. Az avarégetés eddig is korlátozott 
módon volt lehetséges. Csak akkor volt 
lehetséges, ha alá tudták azt támasztani, 
hogy olyan növényi kártevők lepték meg 
az adott növényi képleteket, legyen az 
falevél, legyen gally, ami szükségessé te-
szi az égetést, mint kármentesítő beavat-
kozást, azért, hogy ne terjedjen tovább 
egy fertőző növénybetegség.” – mondta 
dr. Egedy Zsolt

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az avarégetésről

Gyógyszertári 
ügyelet

AZ EGYES PATIKÁK ÜGYELETI 
RENDJE MINDEN IDŐINTERVAL-

LUMBAN: HÉTKÖZNAP 18.00-
22.00-IG, SZOMBATON 12.00-22.00 

ÉS VASÁRNAP 8.00-22.00-IG
2020.07.27.-08.02. 

ROZSNYAI PATIKA 
2020.08.03.-08.09. 

CSONTOS PATIKA 
2020.08.10.-08.16. 

BENU PATIKA 
2020.08.17.-08.23. 

ROZSNYAI PATIKA 
2020.08.24.-08.30. 

CSONTOS PATIKA 
2020.08.31.-09.06. 

BENU PATIKA
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AVARÉGETÉS: Ismerjük fel, hogy a jövő a kezünkben van!

Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége Szakmai Nap Csö-
mör, 2020. július 7.

Korbély Csabáné képviselőtársam-
mal 2020. július 7-én, egy szakmai 
napon vettem részt, ahol az avarége-
tés problémakörét tárgyaltuk meg. A 
megbeszélésen elősorban a Budapest 
környéki önkormányzatok képvise-
lői vettek részt, köszöntőt dr. Bándi 
Gyula, a jövő nemzedékek szószó-
lója, a zöldombudsman tartotta meg. 
A rendezvény a TÖOSZ által került 
szervezésre. 
 A probléma felvetését és a meg-
oldási alternatívákat Csömör Város 
Polgármestere mutatta be , melyet ké-
sőbb meg is tekinthettünk a kertbarát 
kör segítségével. 

Miről is szólt ez a tájékoztató?
Hazánkban széles körben elterjedt 
„népbetegség” a kerti hulladékok 
és az avar égetése. Kevesen tudják, 
hogy ez a tevékenység mennyire ká-
ros a környezetre és az emberi egész-
ségre. Az értékes szervesanyagból az 
égetés során hamu keletkezik, mely 
csak korlátozottan képes talajerő 
utánpótlásra. Ezzel szemben kom-

posztáláskor maradéktalanul elbom-
lanak a növényi részek és hasznos 
humusz keletkezik. Egy átlagos kerti 
tűz, melyben vegyesen égetünk avart, 
fűnyesedéket és gallyakat, óriási 
légszennyezést okoz. A nagy szeny-
nyezést elsősorban a rossz légellátás, 
az alacsony égéshőmérséklet, magas 
nedvességtartalom okozza. Például a 
növényi részekben lévő szén ugyan 
oxidálódik, de csak részben, és szén-
dioxid helyett szén-monoxid kelet-
kezik, amely kis mennyiségben is 
mérgező. 
 Egy átlagos kupac (100 kg) avar 
elégetésével annyi PM10 részecske 
jut a levegőbe, mely kb. 90 millió 
köbméter levegőt szennyez el egész-
ségügyi határérték felett. Ez ma egy 
közepes település teljes légköre egy 
őszi estén.
 Jelenleg a hazai szabályozás alapja 
a környezet védelméről szóló 1995. 
évi LIII. törvény, mely lehetőséget 
biztosít az önkormányzatoknak, hogy 
szabályozzák az avarégetést.
 Kt.48. § (4) A települési önkor-
mányzat képviselő-testületének ha-
táskörébe tartozik:
 b) a háztartási tevékenységgel oko-
zott légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, valamint az avar és kerti hul-

ladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása.
 2021. január 1-től kezdődően az 
önkormányzatoknak ez a lehetősége 
megszűnik,  a levegő védelméről szó-
ló kormányrendelet alapján országo-
san tiltásra kerül az avarégetés.
 Csömör önkormányzat „jógyakor-
latát” bemutatta, mely a komposztá-
lási program bevezetését és a szemlé-
letformálást tűzte ki célul. 

Miért is komposztálás?
Valamennyi kerti hulladék és avar 
komposztálható. A folyamat során 
az elhalt növényi részeket mikroor-
ganizmusok bontják le és alakítják 
át a szárazföldi élet nélkülözhetetlen 
anyagává, humusszá. A humusz hosz-
szú távon tárolja és a növények szá-
mára könnyen felvehető formában 
adagolja azokat az ásványi anyago-
kat, melyek a növekedéshez szüksé-
gesek. De talán ennél is fontosabb, 
hogy a tömegének sokszorosát kitevő 
víz megkötésére, tárolására képes. 
A komposztálás során elkerüljük a 
hatalmas légszennyezést, értékes hu-
muszhoz, növényi trágyához jutunk.
 A program bemutatása során kép-
viselőtársammal igen nagy elégedett-
séget éreztünk, mivel Abony Város 

önkormányzata már az első lépéseken 
túl van az avarégetést illetően. Sajnos  
közel sem olyan költségvetési keret-
tel gazdálkodhatunk, mint Csömör 
városa, sokkal nehezebb megszer-
vezni egy ilyen akciót, mivel sem 
anyagi, sem humán erőforrás nem 
áll rendelkezésre. Ami ennél sokkal 
fontosabb, hogy időben felismertük a 
lehetőséget és sok önkormányzathoz 
képest Abony városa már tett a jó ügy 
érdekében. Az út még hosszú, időigé-
nyes és anyagi erőforrást is meg kell 
teremteni!
 Az avarégetés betiltása egy jó irány 
ahhoz, hogy tisztább, egészségesebb 
világban élhessünk, de a komposztá-
lás eltanulása nélkül ellephet bennün-
ket a zöldhulladék.
 Célul tűztem ki a Polgármester Úr 
támogatásával, hogy ősz folyamán 
ismeretterjesztő programokat szer-
vezzünk a lakosság körében, melyből 
a komposztálás szakszerűségére és 
fontosságára hívnánk fel a fi gyelmet. 
Elkötelezettnek érzem magam a kör-
nyezetvédelem mellett, szeretném, 
ha a lakosság nagy része felismerné, 
hogy a jövő a kezében van!

Kókai-Dudinszky Mónika 
alpolgármester

A közelmúltban Kókai-Du-
dinszky Mónika alpolgármes-
ter és Korbély Csabáné a Hu-
mánpolitikai Bizottság elnöke 
részt vett egy szakmai napon, 
melynek témája az avarégetés 
volt. Alpolgármester asszony 
készített egy beszámolót a ren-
dezvényről, melyet az alábbi-
akban teszünk közzé.

Mészáros László napirend előtt: Négy kisebb probléma kapcsán szólalt fel
„Négy apró problémát vetnék fel napi-
rend előtt. Az egyik, amelyik szerintem 
mindannyiunkat érint, a Piaccsarnok 
melletti árok, kutatóárok kérdése. Én 
azt gondolom, hogy idejét múlta már 
annak a problémának a megoldása, úgy-
hogy nyugodtan vissza lehetne temetni 
és akkor a lakosság használhatná a piac 
melletti járdát. Ezt pénzügyi bizottsági 
ülésen is felvetettem. Azt gondolom, 
hogy egyéb akadálya nincsen már a 
megoldásnak. 
 A másik kérdésfelvetés az a vasútállo-
más, a váróterem megnyitása. Kérdezik 
tőlem: ugyan megtörtént a váróterem 
tisztasági meszelése, de továbbra is zár-
va van. Nyilván nem olyan sok esetben 
kérnék ezt, hanem csak nap közben kér-
né a lakosság ezen szolgáltatás igénybe 
vételét. Főleg akkor probléma, mikor 
nagyon sokat késik a vonat és nagycsa-
ládosok utaznának. Valahová leülnének 
a gyerekek. Ehhez kapcsolódóan megje-
gyezném, hogy elég sok vasútállomáson 
be van jelölve, hogy bizonyos vonatok 

 Negyedik felvetésem a Mikes Kelemen 
úthoz tartozik. Kérném az ABOKOM ille-
tékeseit. A 34. szám előtt egy hatalmas 
kátyú van, ami borzolja az utcalakók ke-
délyeit. Ez olyannyira nagy kátyú, hogy 
muszáj lenne vele foglalkozni, mielőtt 
nagyobb kár nem éri a gépjárműveket.”
 Pető Zsolt polgármester válaszában 
elmondta, hogy a piaci járdával kapcso-
latban ígéretet kaptak az ABOKOM-tól, 
hogy a napokban ezt helyreállítják. A 
váróteremmel kapcsolatban a városve-
zető elmondta, hogy valóban felújította 
a MÁV a várótermet, a megnyitásával 
addig szeretnének várni, amíg annak a  
biztonságát nem tudják garantálni. Az 
elkövetkező hetekben kamera kiépíté-
sére kerülhet sor. A vonat megállásával 
kapcsolatos problémát jelezni fogják a 
MÁV-nak. Ez E-számlával kapcsolatos ész-
revételt a polgármester megköszönte. A 
kátyúval kapcsolatban a városvezető 
megígérte, hogy az ABOKOM a napokban 
mart aszfalttal betömi a kátyút.

Lejegyezte: LV

hány kocsival mennek, és akkor úgy áll-
janak meg, hogy ne okozzon problémát 
a leszállás, illetve a hátramenetel az 
aluljáró irányába. Hatkocsis szerelvény 
érkezik, és majdnem a Tószegi úti so-
rompónál áll meg. Gyakorlatilag 2-300 
métert ballagnak az utasok, mire az 
aluljárót elérik. Sok helyen mű-
ködik már az országban az a 
jelezőrendszer, ami megmu-
tatja a mozdonyvezetőnek, 
hogy hol álljon meg, kocsik 
számától függően. Így 
a lakosság kényel-
mesebben vehetné 
igénybe a szolgál-

tatást. 

 A következő probléma szintén la-
kossági észrevétel volt. Július 1-től a 
számlákat kötelező feltölteni a NAV 
oldalára. Önkormányzatot is érintheti, 
hogy szolgáltatást igénybe vevő embe-
rek az első utasítás szerint, vagy lehet, 
hogy félreértés volt: csak adószámos 

magánszemély vehetett bérbe vagy 
vásárolhatott bármilyen szolgálta-

tást. Amennyiben nem adószámos 
veszi igénybe ezt a szolgáltatást, 

attól még nyilvánvalóan igénybe 
veheti! Gondolok itt egy 

terembérletre. Nem 
muszáj mindenkinek 
adószámmal rendel-
keznie ahhoz, hogy 
igénybe vegye a tor-

natermi szolgálta-
tást. Ha másképp 
nem, akkor egy 
számlahelyette-
sítő bizonylattal 
ezt a kérdést meg 
lehet oldani. 



2020. július 13

Szalakóták Abonyban

Gyíkokkal, rovarokkal, egye-
nesszárnyúakkal, kisebb poc-
kokkal táplálkozik. Hamar 
elvonul, a telet Afrikában 
tölti és csak május elején érkezik 
vissza költőhelyére. Állománya az 
Alföld egyes területein az utóbbi 
évtizedek odúkihelyezéseinek kö-
szönhetően nőtt. A Dunántúlon 
igen ritka fészkelő, legtöbbször 
csak vonulási időben találkozha-
tunk vele ezen a vidéken. Vonu-
lásakor igen nagy veszélynek van 
kitéve a vadászat miatt. Impozáns 
külleme és mérete miatt előszere-
tettel lövik a tőlünk délebbre talál-
ható országokban. A túllegeltetett 
és az elhagyatott legelőket sem sze-
reti, mert amíg az előbbiben kevés 

táplálékot talál, addig 
az utóbbiban köny-
nyen elbújnak zsák-
mányállatai. Igazi várta-
madár: előszeretettel ül ki 
egy kimagasló pontra, ahonnan jól 
szemmel tarthatja a körülötte lévő 
nyílt területeket. Innen levágva 
szerzi meg táplálékát. Laza csapa-
tokban vagy magányosan vonul. 
Augusztusban, a vonulás kezdetén 
sokszor kisebb csoportokban éj-
szakázik. Állománya Nyugat-Eu-
rópában nagyon megritkult, sok 
helyről el is tűnt. (forrás mme.hu) 

Abony határában, a 
Kaszáló erdő mögöt-

ti rét ideális költő hely 
a szalakóták számára. 

Évről évre 1-2 pár vissza-
térő vendég. Idén 2020. 04. 30-án 
� gyelhettük meg az ide érkező 
párt. Hamar meg is találták a szá-
mukra ideális helyet a költésre. 
Egy mesterséges odút választot-
tak. A nyár elején sikerült a fész-
kelő párról fotót készíteni az odú 
környékén, majd július elején a 
kirepült � ókák is fotózhatók vol-
tak. 

A szülőkből az egyik példány gyű-
rűzött. Sajnos az utolsó két szám-
jegy hiányzott a fotóról, így nem 
lehetett egyedileg azonosítani a 
madarat. Annyit lehet tudni, hogy 
a madarat tavaly júliusban � óka-
ként gyűrűzték az Izsák és Kecs-
kemét közötti területen.
A szalakóta pusztáink egyik legé-
kesebb költözőmadara. Gyakran 
nevezik a boldogság kék madará-
nak is.

Molnár Károly 
madár- és természetfotós

Abony gyermeksze� el

Sok szeretettel tesszük 
közzé az abonyi ifjú fo-
tósok képeit, melyeket a 
művelődési ház által szer-
vezett táborban készítet-
tek sok szeretettel és hoz-
záértéssel. A kis alkotók: 
Kecskeméti Hanga és Eliz, 

akik a Somogyi Imre Általános Iskola, 7. 
t illetve 6. t osztályos tanulói. Köszönjük 
a fényképeket!
Amennyiben az Ön gyermeke is szeret 
fényképezni, és szép képeket készít 
Abonyról, kérjük, küldje be nekünk ide: 
sajto@abony.hu. Közzétesszük! 
Kecskeméti Hanga és Eliz teljes fénykép-
galériáját a későbbiekben tesszük közzé 
az Abony.hu Facebook oldalán!

Sok szeretettel tesszük 
közzé az abonyi ifjú fo-
tósok képeit, melyeket a 
művelődési ház által szer-
vezett táborban készítet-
tek sok szeretettel és hoz-
záértéssel. A kis alkotók: 
Kecskeméti Hanga és Eliz, 



Járdány Vanda települési képviselő 
kezdeményezésére, Izsó Balázs külsős
bizottsági elnök- helyettes segítő 
közreműködése mellett közösségi 
helyszínné válik az abonyi Parkerdő 
területe. Összesen nyolc esztétikus 
nyársaló helyet épített társadalmi 
munkában Miskolczi Sándor, és segí-
tője. Az alapokat az ABOKOM Non-
profi t Kft munkatársai már korábban 
elkészítették. Miskolczi Sándor ön-
kéntes lapunknak elmondta, hogy ő 
vetette fel tavaly annak a lehetőségét, 

hogy egy közösségi kemencét építene 
a városnak. A mester erről a szándé-
káról sem mondott le, azt mondja, 
hogy jövőre az is elkészülhet. Idén 
azonban a Parkerdőben tüsténke-
dik, készül a nyolc nyársalóhely. A 
mesternek önkéntesen segített Svá-
benszkiné Scheck Rozália is. A nyár-
salóhelyek elkészültek, még apróbb 
munkálatokat végeznek.
Megkezdődött a nyilvános illemhely 
építése a Parkerdőben
Abony városvezetésének az a szán-
déka, hogy a parkerdő ismét az abo-
nyiaké legyen. A július 9-i képviselő- 
testületi ülésen téma volt a Parkerdő 
is. A meghozott döntés értelmében 
Abony Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete támogatja, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, de az Abokom Közhasznú 
Nonprofi t Kft. gondozásába átadott 
3671/8 helyrajzi számon nyilvántar-

tott, természetben az Abony, Bajtárs 
utcában található 6 ha 1723 m² alap-
területű, a tulajdoni lapján vadaspar-
kként feltüntetett belterületi ingatlan 
a lakosság számára „szabadidőpar-
kként” rekreációs tevékenységeinek 
helyszínéül szolgáljon.
Az ABOKOM Nonprofi t Kft a köz-
munkaprogram keretében nyilvános 
illemhelyet, vizesblokkot épít. Ez az 
alapja annak, hogy a Parkerdőben 
kulturált körülmények közt lehessen 
megrendezni nagyszabású városi ren-
dezvényeket.
Az illemhelyen kívül futókör került 
kialakításra korábban. 
Négy darab szaletlit is szállítottak 
a területre, melyek összeszerelése 
megtörtént.
A korábbi üzemeltető is örül annak, 
hogy ismét megnyílik a Parkerdő
Pető Zsolt polgármester: „Dolgozó-
szobámban fogadtam Tóth Tibort, 
a korábban az abonyi Parkerdő te-
rületén működtetett SHOW-ZOO, a 

jelenlegi Felsőlajosi Magántulajdonú 
Állat- és Szabadidőpark tulajdonosát. 
A kötetlen hangulatú megbeszélé-
sen téma volt az abonyi SHOW-ZOO 
múltja. Nagy örömömre szolgál, hogy 
mindketten támogatjuk a jövőbeli kö-
zös együttműködés lehetőségét. Tóth 
Tibor felajánlotta, hogy az abonyi is-
kolásoknak ingyenes belépőjegyet biz-
tosít a Felsőlajosi Állat- és Szabadidő-
parkba. Polgármesterként ígéretet 
tettem arra, hogy Abony Városa segí-
teni fogja az iskolák csoportos utazását 
a létesítménybe. Tóth Tibor elmondta, 
hogy fi gyelemmel kíséri a város életét 
a médián, közösségi oldalakon keresz-
tül és örül annak, hogy már eddig is 
sok olyan jó program valósult meg a 
településen, amilyeneken ő maga is 
dolgozott a korábbiakban. Örömteli, 
hogy Tóth Tibor ígéretet tett ötleteink 
megvalósításának segítésére.
Lapzártánkat követően megkezdő-
dött a Parkerdőben a kerítés festése, 
szépítése, javítása is.
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Sajnálatos módon a Bartók Béla 
utcában sem vált be a korábbi 
években elkészített mészköves 
kavics útalap. A burkolat nem 

tömörödött össze, a kavics jó ré-
sze a zöld felületekre sodródott 
és a gépjármű forgalom miatt 
olyan porhatást okozott, mely 

megkeserítette az utcában élők 
mindennapjait. Czagány Zsolt, 
a körzet települési képviselője 
jelezte az út kritikus műszaki 
állapotát, minden lehetséges fó-
rumon. Kérte, hogy szülessen 
megnyugtató megoldás.
 Ez a probléma ugyanakkor 
számos „kavicsos” utcában jelen 
van, ezért a városvezetés olyan 
megoldást keres, mely mű-
szaki és pénzügyi szem-
pontból is elfogadható. 
A feladat elvégzéséhez 
Pető Zsolt polgármester 
felkérte az útfenntartást 
végző ABOKOM Non-
profi t Kft-t, hogy 
dolgozza ki azt 
a technoló-
giát, mely 
u g y a n 
nem te-
kinthető 
végleges-

nek, azonban gyors és költség-
hatékony megoldás lehet.
 A munka eredményeként a 
napokban elkészült a Bartók Béla 
út Juhász Gy. út és Függetlenség 
közötti kritikus szakasza. Profi -
lozás és mart aszfaltos feltöltés 
után itatásos technológiával zár-
ták a felületet, így néhány évig 
várhatóan nem lesz probléma 
az Bartók Béla utcában. Czagány 

Zsolt önkormányzati kép-
viselő lapunknak elmond-
ta, hogy ez természetesen 
nem a végső megoldást 
jelenti, mindent meg 

fognak annak érdekében 
tenni, hogy a teljes 

útszakasz kapjon 
aszfaltburkolatot, 

amennyi-
ben erre 
k í n á l k o -
zik pályá-
zati lehe-
tőség.

Felújították a Bartók Béla utcát is

megoldást keres, mely mű-
szaki és pénzügyi szem-
pontból is elfogadható. 
A feladat elvégzéséhez 
Pető Zsolt polgármester 
felkérte az útfenntartást 
végző ABOKOM Non-
profi t Kft-t, hogy 
dolgozza ki azt 

Zsolt önkormányzati kép-
viselő lapunknak elmond-
ta, hogy ez természetesen 
nem a végső megoldást 
jelenti, mindent meg 

fognak annak érdekében 
tenni, hogy a teljes 

útszakasz kapjon 
aszfaltburkolatot, 

LENDÜLETBEN: 
Munkálatok a Parkerdőben
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Korábbi híradásainkban több-
ször is beszámoltunk az elmúlt 
évben elkészült mart aszfaltos, 
mészköves utak garanciális 
problémáiról. A garanciális ja-
vításokat a kivitelezők meg-
kezdték. A városvezetés minden 
eszközzel megpróbálja elérni, 
hogy a kivitelezők kijavítsák a 

műszaki hibákat. Első sorban a 
kátyúkat tömik be, valamint az 
utak találkozásianál javítják a 
hibákat. A kivitelezés Abonyban 
lapzártánkkor még folyamatban 
van.
 Pető Zsolt polgármester la-
punknak elmondta, hogy megér-
ti ezen utak mentén élők bosszú-
ságát. „A városvezetés mindent 
meg fog tenni azért, hogy a ga-
ranciális javítások során kikény-
szerítse a megfelelő műszaki 
tartalmat. A KSK Mérnökirodát 
bíztuk meg a műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával.”

Hosszú ideje okoz gondot az Új-
szászi úton egy hiba, mely bal-
esetveszélyesség teszi a köz-
lekedést. Korbély Csabáné, a 
körzet képviselője több alka-
lommal is kérte az illetékesek 
intézkedését, melynek meg is 
lett az eredménye. Íme, 
a Magyar Közút július 
22.-i levele:
 Területileg ille-
tékes mérnök-
ségünk és társz-
sze rveze te ink 
bevonása mellett 
a lefolytatott vizsgálat, ellenőrzés 
eredményeként az alábbiakról tájé-
koztatjuk:
 Az Újszászi úton az ABOKOM 
Közhasznú Nonprofi t Kft. műszaki 
képviselőivel együttesen a kivitele-
zés hiányosságait állapítottuk meg. 
Mivel a szakasz garanciális időszaka 
már lejárt, a helyreállítást, a pálya-
szerkezet lokális cseréjét mérnök-
ségünk beütemezte. A beavatkozás 
első körében a földmű, burkolatalap 
rétegeinek, míg második körében a 
burkolat aszfaltrétegeinek beépítése 
valósul meg. A lokális vízelvezetés, 
pályaszerkezeti probléma megszün-
tetésére 2020. augusztus 31-ig sor 
kerül. Ezen munkák elvégzéséig az 
1988. évi I. törvény a közúti közle-

kedésről rendelkező pontjai 
szerint közút kezelőjeként 
balesetveszély megelőzése, 
a közlekedők tájékoztatá-
sa céljából sávos oldala-

kadály jelző táblákat 
helyeztünk ki. Bízva a 
közúti közlekedésben 
résztvevők jogköve-
tő magatartásában, a 
közlekedési kultúra 

színvonalában, 
balesetveszélyes 
helyzetek nem 
alakulhatnak a 

megjelölt lokális hiba környezetében. 
A zárt csapadékvíz elvezető rendszer 
üzemeltetése, fenntartása a területen 
továbbra is az ABOKOM Közhasznú 
Nonprofi t Kft. feladata.
Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofi t Zrt.
Kommunikációs osztály

Július 22-én megkezdődött az Újszá-
szi úti hiba kijavítása, egy szakaszon 
félpályás útzár lépett életbe. Való-
színű, hogy lapzártánkra már elké-
szülnek a munkálatokkal, köszönjük!
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Köszönjük az NHSZ dolgozóinak munkáját!

Az összefogás ereje
a Montágh Iskolában
Az alábbiakban Kánya Erika írását 
osztjuk meg Önökkel. Köszönjük 
az önkéntesek, a szülői munkakö-
zösség fantasztikus munkáját, se-
gítségét!
 „Tavaly indult el az iskolában 
egy olyan szülői munkaközösség 
ami ezidáig nem volt jelen. Sike-
rült egy igen aktív szülői munka-
közösséget létrehoznom. Megál-
modni és megvalósítani.- ez volt a 
szlogenünk. Tavaly szeptemberben 
sikerült megvalósítanunk a gyer-
mekek számára a régi kinti padok 
felújítását, és pár darab műanyag 
szék megvásárlását. Ezzel nem 
álltunk meg. Berényi Tündével az 
iskola kerítését és a korlátokat le-
festettük, majd a kerékpár tárolónál 

dekornáddal fedtük be a kerítést. 
Az elsős anyukák udvari játékokat 
festettek fel a tanulók részére. Idén 
megálmodtuk az udvar belső, elég 
csúnyácska falának átváltoztatását. 
Szülői értekezleten felvetettem ezt 
a lehetőséget a többi szülő részé-
re is. A csúnyácska falat júliusban 
Hegedűs Béla és Zábel István el-
képzeléseink szerint megvalósítot-
ta, felújította! Hálás köszönet érte. 
Környezetünk szépítése érdekében, 
dekorálni fogják az elkészült fal-
részletet, a művészeti programon 
belül, Molnár Gyöngyi tanárnő és 
a gyerekek augusztus hónapban. A 
felfestett falról további képek ké-
sőbb.”

Kánya Erika

Garanciális útjavításokba kezdtek városszerte

Abonyban a közelmúltban lomtalanítás volt, a szokásos szemétszállítási 
napokon vitték el a gyűjtőjárattal a lomokat az NHSZ munkatársai. Mi-
vel munkájukkal kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, 
így szerkesztőségünk, Abony Város polgárai nevében ezúton is köszönjük 
munkájukat!

Abonyban a BITUNOVA egy nyer-
tes pályázatnak köszönhetően ösz-

szesen 13 utcát újított fel. Az előző 
képviselő- testület által elkészített 
és beadott pályázatban sajnos nem 
szerepelt az utak vízelvezetésének 
megoldása, és a padkarendezés. 
Annak érdekében, hogy az utak 
tartósak legyenek, az ABOKOM az 
útkarbantartási kerete terhére elvé-
gezte az új utak mentén a padkaren-
dezést, és a lehető legoptimálisab-
ban megoldotta a vízelvezetést. 
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Hosszú ideje okoz gondot az Új-
szászi úton egy hiba, mely bal-
esetveszélyesség teszi a köz-
lekedést. Korbély Csabáné, a 
körzet képviselője több alka-
lommal is kérte az illetékesek 
intézkedését, melynek meg is 
lett az eredménye. Íme, 
intézkedését, melynek meg is 
lett az eredménye. Íme, 
intézkedését, melynek meg is 

a Magyar Közút július 

 Területileg ille-

kedésről rendelkező pontjai 
szerint közút kezelőjeként 
balesetveszély megelőzése, 
a közlekedők tájékoztatá-
sa céljából sávos oldala-

kadály jelző táblákat 
helyeztünk ki. Bízva a 
közúti közlekedésben 
résztvevők jogköve-
tő magatartásában, a 
közlekedési kultúra 

Rendbe teszi a Magyar Közút az Újszászi úton a hibát

Városszerte padkát rendezett az ABOKOM
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Megnyitottunk! Bónusz: Pattogatott kukorica és vattacukor is kapható! 

Az Abonyi Városfejlesztő K� . által, Izsó Balázs és Járdány Vanda kreatív 
ötletei alapján ajándéktárgyak készültek, Ezek már kaphatók az Abonyi Vá-
rosi Termál- és Strandfürdőben! Sok szeretettel ajánljuk a képeken látható 
termékeket minden kedves abonyinak, vendégeinknek és persze mindazok-
nak, akik szeretik Abonyt. Részletek az Abony.hu és az Abonyi Városi Ter-
mál- és Strandfürdő Facebook oldalain!

Nyertes Csapat!

A Fergeteg Triatlon SE sportolói is hírét viszik Abony Városának. A korona-
vírus járvány miatti veszélyhelyzetet követően ismét csoportosan dolgoznak a 
sikerért! A közelmúltban egy nyertes pályázatnak köszönhetően támogatják az 
uszodai felkészüléseket, illetve hölgyeknek a kondicionáló tornát is. Innen is sok 
szeretettel üdvözöljük triatlonosainkat és kívánunk nekik sok szép sportsikert a 
továbbiakban is! Hajrá Abony! Hajrá Fergeteg!

Mindenkit sok szeretettel várunk az abonyi strandon!
ÁRLISTA

Abonyi Városi Termál- és Strandfürdő

NAPIJEGY
Gyermek 3 éves korig díjmentes
Gyermek (3-6) év 650 Ft/fő
Diák, nyugdíjas 900 Ft/fő
Felnőtt 1.300 Ft/fő
Családi 3.800 Ft/család
 (2 felnőtt, 2 gyermek)
Minden további gyermek 600 Ft
BÉRLETEK
Heti gyermek, diák, nyugdíjas 4.500 Ft/fő
Heti felnőtt 7.000 Ft/fő
Havi gyermek, diák, nyugdíjas 
 16.000 Ft/fő

Havi felnőtt 23.000 Ft/fő
Havi Úszóbérlet
(6-8 vagy 18-20 óra között) 9.000 Ft/fő
10 napos gyermek, diák, nyugdíjas
 6.500 Ft/fő
10 napos felnőtt 11.000 Ft/fő
30 napos gyermek, diák, nyugdíjas
  19.000 Ft/fő
30 napos felnőtt 32.000 Ft/fő
Egész nyárra gyermek, diák, nyugdíjas
 33.600 Ft/fő
Egész nyárra felnőtt 48.000 Ft/fő

Keresse, kövesse, kedvelje Facebook oldalunkat!
Abonyi Városi Termál- és Strandfürdő hivatalos oldal
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