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Képviselői tájékoztató az M4-esről
A képviselő-testület
augusztusi rendkívüli ülésén Földi László
országgyűlési képviselő tájékoztatást
adott az M4 beruházásról, valamint
a Cegléd–Abony közötti szakasz átadásáról. A képviselő úr
a sikerek mellett ismertette az újszilvási felüljáró jelenlegi
helyzetét, illetve a
csomópont jövőbeni áttervezésével és az autóútba való
csatlakoztatásával kapcsolatos terveket is.
A tájékoztató végén a városvezetés számára átadásra ke-

rült az útavató ünnepség szalagja, mely egyben a jövőbeni
fejlődés szimbóluma is lehet.
Pető Zsolt polgármester megköszönte képviselő úr térségi
fejlesztéséért végzett tevé-

kenységét, valamint
mindazok munkáját,
akik az M4-es autóút megépítésében
részt vettek, vagy
bármilyen módon segítették azt. Kovács
László települési képviselő a sikerek méltatása mellett kérte
az
útberuházással
elzárt külterületi lakosok közlekedési lehetőségeinek javítását. A képviselő-testület tagjai
hozzászólásaikban kifejezték
reményüket, hogy az autóút
nagyban hozzájárul Abony
gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

Fontos egyeztetés

4. oldal

Köszönjük a felajánlásokat!

4. oldal

Piacolni jó!

14. oldal

„Attól, hogy képviselő lettem, nem
lettem más, ahol tudok, segítek!”

Én nem nagyon szeretek folyamatosan a nyilvánosság előtt szerepelni, ezért azok az emberek, akik
kéréssel fordulnak hozzám, bármiféle problémájuk van, megtalálják
azt a privát utat, amivel elérnek.
Azt gondolom, hogy attól, hogy
képviselő lettem, nem lettem más.
Egész életemben ilyen beállítottságú voltam. Ha bárki segítségért fordult hozzám és megtehettem, akkor
igyekeztem önzetlenül és mindenféle viszont elvárt dolgok nélkül
megtenni, amit meg lehet. Ez most
is folyamatosan működik. Megválasztásunk után egy rászoruló abonyi férﬁnak képviselő társammal
összevágtuk a tűzifáját, mert sajnos
senkit nem találtunk, aki segített
volna neki ebben.

A közelmúltban a volt Mechanika
területét takarítottuk ki, mely három
telekből áll. Egy része magánterület, mely hagyatéki eljárás alatt van.
Az önkormányzati részt megközelíteni csak a magántelken keresztül lehet. Megbeszéltem a majdani
tulajdonosokkal, ők örültek annak
a legjobban, hogy annak a fejében,
hogy a munkagépek, a dolgozók
átjárhassanak a területen, rendbe
tesszük a magántelket is, egyben
gondozzuk az egészet. Ez ebben az
évben már másodszor megtörtént.
Az ABOKOM partner volt ebben,
ezúton is szeretnék köszönetet mondani Szabados Lászlónak és munkatársainak a munkájukért.
Körzetemben volt garanciális javítás az elmúlt időszakban az utaknál,
a lakosoktól azt a visszajelzést kaptam, hogy meg vannak elégedve.
A kivitelező olyan hibákat is kijavított, amik nem szerepeltek a hibajegyzékben. Köszönet érte, hogy
teljesen rugalmasan és lakosságbarát módon állnak hozzá. Velük is
folyamatosan kapcsolatban vagyok
és továbbítom feléjük a lakossági
visszajelzéseket, mind a negatívat,

mind a pozitívat. Sikerült körzetemben elérni azt, hogy amellett, hogy
kikátyúzták a Semmelweis utat, az
egész utca kap egy fedőréteget a
garanciális javítás keretein belül.
Abonyban összesen három utca kerül így felújításra, az Aulich, a Somogyi, illetve a Semmelweis utca.
Nagyon problémás volt körzetemben az Alkotás és Alkotmány,
Újvilág utca. Rengeteg lakossági
panasz érkezett. A tavalyi év végére már szinte járhatatlanok voltak.
Olyan kátyúk alakultak ki, hogy
személyautóval életveszélyes volt
rajta közlekedni. A Bitunova előtt is
le a kalappal, mert tényleg gyönyörű munkát végeztek. A remek minőség miatt egyre több tehergépjármű
jár ezeken az utakon, ezért kezdeményeztem a lakosság kérésének
megfelelően, felmérve a helyzetet,
hogy helyezzünk ki bizonyos részekre súlykorlátozó táblákat. Volt
javaslat fekvőrendőrre is, de sikerült meggyőzni a lakosságot arról,
hogy az utak felülete, útalapja sem
teszi lehetővé ezt. Amennyiben a
Városfejlesztési Bizottság elfogad-

ja, kihelyezésre kerülnek a súlykorlátozó táblák.
Meglehetősen problémás a területemen a közvilágítás kérdése,
személyesen mentem ki Varga Károly úrral, a Promex–Vill Bt. képviselőjével az általa nem egyértelmű
helyszínekre. Mindenhol megoldást
találtunk arra, hogy még az ősszel
kihelyezésre és áthelyezésre kerüljenek lámpatestek. Adódtak problémák a városban a kábelfektetésével
is. Több lakossági panasz érkezett.
Egyeztettem a kivitelező építésvezetőjével, tudtuk orvosolni a problémákat. Mindenhol helyreállították
az eredeti állapotnak megfelelően.
Így a garanciális bejárásra az én
területemről már nem is jeleztünk
problémát.
Képviselőnek lenni mozgalmas!
Továbbra is természetesen állok
a lakosság szíves rendelkezésére,
amiben tudok, érdemben segítek!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat,
jó egészséget kívánva az elkövetkező időszakra minden kedves abonyi
lakosnak!
Krupincza János
önkormányzati képviselő
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Nagyon fontos, konkrét programpontokat fogalmaztunk meg a választások előtt jelölttársaimmal. Az
ebben lévők közül sok megvalósult,
mások folyamatban vannak. Fontos
cél volt a folyamatos tájékoztatás,
a városi kommunikáció fejlesztése. Ezen a téren sok eredményt értünk el, ingyenes
-F működik
a városközpontban, ingyenes havi
újság lett az Abonyi Napló, népszerű lett az ingyenesen letölthető
Abony A , valamint közösségi oldalainkon is tájékoztatjuk a lakosságot. n elsők között voltam, aki
letöltötte az Abony mobiltelefonos
applikációt, mindenkinek jó szívvel
ajánlom! Azonnal elérhető hasznos
információkat tartalmaz ez a felület.
a valaki hall valamit és bizonytalan, akkor megnézi az A -ban és
kérdéseire választ kap.
anyagondnoki hálózat kialakítása is tervben volt, a külterületeken
élők számára, azonban a saládsegítő Szolgálat olyan jól működik,
hogy ezt a feladatot ma imálisan
be tudja tölteni. gy plusz költséggel nem kívántuk megteremteni ezt.
erveink közt van az ivóvízhálózat
bővítése, ez jelenleg tervezés alatt
áll a emető-dűlő és Belsőerdő-dűlő városrészeken egy 2, kilométer
hosszú szakaszon. Mintegy száz főt
érint, 31 család él itt, 2 gyermeket
nevelnek. Egyik legfontosabb célom, hogy ez megvalósuljon! vóvizet a dűlőkbe! Az itt élők azt is
folyamatosan kérelmezik, hogy valósuljon meg részükre a hulladék-

szállítás és a téli hóeltakarítás. Ebben is próbálok érdemben segíteni.
A problémák egy egységes keretben való látása érdekében javaslatot tettem egy térinformatikai rendszer kiépítésére is.
Az új útfelületek kialakítását
nagyon fontosnak tartom. Ez rengeteg utcát érintett, garanciában is sok fel
lett újítva, egyik
jobb, másik kevésbé jó, de
úgy tűnik,
hogy ezekkel
már
meg lehet
élni újból a
telet. Az utak
megmaradá-

helyi közlekedési
rend felülvizsgálatát el fogja végezni. Szükség szerint
új K ES -táblákat
helyezünk ki, és a
régieket lecseréljük.
A járdák felújítása már önálló kivitelezésben,
pályázat útján megvalósult több
száz méter
hosszon.
Néhányan
pályáztak
az önkormányzati
kiírásra

sának előfeltétele, hogy mindenki a
sajátjának érezze a háza előtt lévő
utat, padkát, vízelvezető árkokat.
Folyamatosan kell az árkokat tisztítani, mert ha ez nem történik meg,
akkor az utak állaga vízelvezetés
híján romlani kezd. Mivel az új utakon megnövekedett a gépjárműforgalom és a sebesség is, többen
kértek forgalomlassító eszközöket.
Ebből már kettő került fölszerelésre
a Mikes utcába. A árosfejlesztési
Bizottság az elkövetkező időben a

a körzetemből is, aki pályázott, az
meg is kapta a támogatást és megépítették az új járdájukat.
égi adóssága az önkormányzatnak a helyi tömegközlekedés elindítása, fejlesztése. Most ennek kivitelezése bonyolulttá vált, mert a
olán társaságot a M
bekebelezte. gy át kell gondolni, hogyan
lehet majd velük eredményes tárgyalásokat folytatni.
A város külterületén próbálunk
közösségi kulturális helyet megteremteni autósmozi jelleggel, mely
remek kikapcsolódást nyújthat.
elyi kulturális programok közül
szeretném, ha előkészítenénk egy
úgynevezett vízi színházat a Mikes-tavon. Szorgalmazom egy nyilvános illemhely kialakítását a város
központi részén. Az elképzelések
között szerepel egy díszkút vagy
szökőkút megépítése is a Főtérre.
Ez eddig azért nem valósulhatott
meg, mert a Főtér felújítási pályázatban ez nem szerepelt. ejárt már
a pályázati fenntartási időtartam, és
lehetőség van újra tervezésre.
udomást szereztem arról, hogy
az E -s pályázatok megjelenését
követően lehetőség lesz városrehabilitációs pályázatra is, több olyan
szegregált területen, mely a városközponttól távolabb esik. Ezekre a
helyekre mind városképi szempontból, mind lakhatási okokból rá is
fér a felújítás. rdemes külön tervet készíteni erről, és ha megnyílik

őzelem a in sem ovasparkban!

A Sport 2 élő adásában nézhettük
Mucsi Enikő lovának fantasztikus
győzelmét. A zsoké Fejes Lajos.
Az abonyi Rubikon a Kincsem ovasparkban indult. réner Mucsi

Enikő. Szakmai vezető Krupincza
Csaba. Szép volt, Mucsi orse
eam! ratulálunk! Ez volt ubikon első futamgyőzelme. észletek következő lapszámunkban!

az uniós forrás, akkor pályázni kell
ezekre a forrásokra.
Fontosnak tartom a belvízelvezető rendszer további bővítését,
fejlesztését. Egy része kialakításra került a korábbi képviselő-testületek idején, de nem készültek el a
házak előtti átereszek, kifolyók, árkok. Ezt egy komple vízelvezető
rendszerré kellene képezni. Ehhez
kormányzati segítségre lesz szükség. Az ivóvízhálózat elavult, ennek
felújításához is kormányzati támogatás kell. Az lenne a jó, ha akár egy
több éves programban folyamatosan ki tudnánk cserélni a csöveket.
A közvilágítás lámpatesteinek
pótlása hamarosan a képviselő-testület elé kerül. A térﬁgyelő kamerák
hálózatát bővítjük, ez is napirenden
lesz. Fontos az energiaracionalizálás az egyes intézmények esetében, bízzunk benne, hogy lehetőségünk lesz ezt is kidolgozni.
Az üzlethálózat bővítését is többen kérték, mert Abonyban nincsen olyan bolt, ahol megfelelő
minőségű cipőt lehetne venni, az
élelmiszerboltok körét is lehetne
bővíteni.
Sajnos a koronavírus-veszélyeztetettség miatt nem tudtunk olyan
lendületesen dolgozni, mint ahogyan szerettünk volna. elentős
pénzügyi elvonások voltak. Ennek
ellenére Abony szépül, a feladatainkat jól megoldjuk. Nagy öröm
számomra, hogy ilyen szép virágos Abony ismét. alán a muskátlik azok, melyek nem tudnak dacolni az időjárás viszontagságaival,
de a többi növény szépen gondozva
üde színfoltja településünknek.
Amikor elhatároztuk, hogy indulunk a választásokon, közös elveket fogalmaztunk meg képviselő
társaimmal arra vonatkozóan, hogy
a települési „közjót” hogyan tudjuk
megvalósítani. Ezen elvek közt volt
az is, hogy minél többet tudjunk beszélgetni az emberekkel.
rülök annak, hogy remek rendezvények voltak városunkban,
ahol az emberek találkoztak egymással, a vírus miatt sajnos ezeket
nem lehet most megszervezni. Bízom abban, hogy hamarosan azonban újra személyesen is találkozhatunk ilyen programokon is!
Mindenkinek jó erőt, egészséget
kívánok szeretettel, a gyerekeknek
pedig sikeres tanévkezdést az iskolákban, óvodákban!
Kovács László
települési képviselő
árosfejlesztési Bizottság elnöke
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A nap okban V i nc z e Antal telep ü lé s i ké p vi s elővel beszélgettünk az elmúlt hónapok eseményeiről, arról, hogy a lakosság milyen
problémákkal fordult hozzá, és hogyan sikerült ezek megoldása.
„Elég sokan ismernek Abonyban, nekem
nyilván nincsen saját körzetem, de ahol
indultam, a hármas választókerületben is sokan ismernek,
és ott is ahol élek. Egyedi
problémákkal keresnek
meg az emberek általában. A legutóbbi esetben a vasúti sínek melletti szervízút kapcsán
fordultak hozzám. A
ószegi úti sorompótól a Szolnok felé
vezető szervízúton
lehetett korábban közlekedni, legalábbis gyerekkorunkban sokat bicikliztünk ott azon a
területen. Ez nem az önkormányzat tulajdona,
hanem az államé, és a M
használja. egallyazták a fákat, hogy a villamosvezetékeket
ne rongálják meg vihar esetén az ágak. Sajnos
a fanyesedékek útakadályt képeztek a metszést
követően. A Bodócs közben élő lakosok jelezték felém, hogy szokták használni ezt az utat,
a kertjük műveléséhez ezen jutnak be az ingatlanokba sok esetben. egyző asszonnyal és polgármester úrral megosztottam ezt a problémát.
A lakossági visszajelzések alapján már el is
kezdték eltakarítani az ágakat az útról. Ajánlom sokaknak, hogy kerékpározzanak ezen a
szervízúton, kaviccsal le van szórva, bízom
benne, hogy a lakók is meg lesznek elégedve
azzal, ahogy letakarítják az utat.

A c send rend elet i s nag y on f og lalkoztatj a az embereket. J ó lenne, h a tu d atosu lna az emberekben, h og y má sokra
is gyelniük kell. n elhiszem, hogy dolgoz-

nak, és „csak akkor érnek rá”, amikor zajos tevékenységet végeznek, de ﬁgyelembe kell venni, hogy mások is dolgoznak, és szeretnének
pihenni. Amikor valaki munka után éjfél után
kerül ágyba, nem kellemes, hogy hajnal hatkor
azt hallja, hogy valaki fűkaszával dolgozik.
A hét végéről beszélek, a helyi rendelet szerint
óra előtt tilos zajos tevékenységet végeznie a
lakosságnak.
A Kisfaludy–Batthyány utcák kereszteződésében élő lakóknak az volt a problémájuk, hogy
viharos- szeles időben valamilyen műszaki
probléma miatt mindig elment az éjszakai
áram. Ezért 1-2 napon át nem volt melegvizük, mert a bojlerek éjszakai áramról mennek.
A elepülésfejlesztési sztály segítségét kértem, felvették az E. N-nal a kapcsolatot, és
megoldották ezt a műszaki problémát. A lakók
köszönik szépen a gyors intézkedést!

l

A emető dűlőnek van egy kieső része, ahol egy idős pár él.
Megkerestek engem, hogy nehezen tudnak közlekedni. nnan a adászházig csak gyalogosan tudtak menni, olyan
nagy volt az aljnövényzet.
Közvetlenül áspár sabával, az AB K M
Nonproﬁt Kft. vezetőjével vettem
fel a kapcsolatot,
terepbejárást
tartottunk közösen. Kaptam
már visszajelzést, hogy levágták a növényzet. Arra is
kaptam ígéretet, hogy az ingatlantulajdonosokat felszólítják, hogy amennyiben lehetséges,
akkor az ágakat mindenki a saját földterületénél vágja le a környéken, mert akkor lenne egy
rövidebb út a lakosok számára.

A koronavíru s mi att veszé ly h ely zet
i d ej é n telef onon kap tam meg keresé seket, mi nd enki t p ró bá ltam a H u má nszolgáltató Központhoz, saládsegítő
zolgálathoz irányítani. Az ügyfelek
meg voltak elé g ed ve a mu nká j u kkal, é s
é n i s lá ttam szemé ly szeri nt az ö nké ntesek mu nká j á t i s, mert a f elesé g em i s
vá llalt i ly en szerep et. Bevásárlást, csekkbe-

ﬁzetést, újságkihordást, gyógyszerek kiváltását
vállalták az aktivisták. ozitív visszajelzések
jöttek, volt ahol személyesen kértek meg, hogy
vigyek ki maszkot. oltak akiknek vetőmagot
vittem. A többséget a megadott telefonszámra
irányítottam a saládsegítő Szolgálathoz.

G ond ot okoz vá rosszerte a j á rd á k,
é s most má r saj nos né h ol az u tak
akad á ly mentesíté se, mert a nö vé ny zet
ezeket benőtte. Abonyban sajnos ninc-

sen szinte olyan utca, melyen úgy lehetne
végigmenni, hogy szabadon végigsétálunk
a járdán, mert az oda ültetett növények akadályt képeznek. dvözlöm, hogy a lakosság
bokrokat, fákat, virágokat ültet, azonban nagyon sok helyen ezeket sajnos nem gondozzák! Ezért vannak beláthatatlan útkereszteződések is. Ez a postások dolgát is nagyban
megnehezíti. Kérjük a lakosságot, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az ingatlanjaik
előtt ültetett növények gondozására. öttek
visszajelzések önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban is. Szeretném,
ha ez téma lenne a következő képviselő-testületi ülésen. ó példa erre a ózsa utca– ókai
út kereszteződésének esete, mert egyik oldal
sem belátható, ha a ózsa utcából jövünk ki.

i

i elő el

A városi közösségi eseményeken, ünnepségeken melyeken időm engedi, személyesen
részt veszek. ető solt polgármester felkért
már több dologra, melyeknek szívesen teszek
eleget. íjátadóként nagy örömmel vettem
részt a Sportbálon is és a labdarúgók évzáróján. Most bevontak a labdarúgó pálya névadó
ünnepségének szervezésébe. Segítek, próbálok
szponzorokat találni, már sikerült is, és én magam is és cégem is támogatja az eseményt.

Fi g y elemmel kö vetem az ú tf elú j ítá sokat. K ívá nc si vag y ok arra az ö t ú tra,
mely a tavalyi évben készült el, és garanc i á li san j avítj a a D u na-T i sza A szf alt,
oda fogok rájuk gyelni, mert szerintem nem voltak megfelelőek abban az
időszakban, amikor készültek A értes

út garanciális javításai így első ránézésre jól
sikerültek. A Bitunova által készített új utak
véleményem szerint megfelelő minőségben
készültek, padkarendezésre még szükség van
néhány helyen. Bízom benne, hogy a műszaki
ellenőrünk is jobban fogja végezni a munkáját, mint az előző. Az gyalázatos volt, amikor
én laikusként megállapítottam, hogy a terített
mart aszfalt nem jó minőségű, mert E palack
kupak meg százas rozsdás szög van benne.
Szerintem ez nem volt műszakilag megfelelő.
Az előző műszaki ellenőr azt mondta, hogy ez
megfelel a szabványnak. Bízom benne, hogy
ebben a ciklusban valóban a lakók megelégedésére épülnek az utak Abonyban.
Közvilágítási lámpatestek felszereléséhez is
kaptam lakossági megkereséseket. Sajnos nem
minden helyen van meg a műszaki lehetőség a
pótlásra, például a unyadi u 1 . előtt nincsen
erősáramú oszlop, ide nem tudunk kihelyezni
lámpatestet, azonban sok egyéb helyen tudunk
segíteni.
Sarkalatos probléma sajnos a grund állapota.
udom, hogy volt kint polgármester úr feltérképezni a területet. öbb kandeláber is van, de
csak egy működik. ó lenne legalább még egy
világítótestet üzembe helyezni. önnek az őszi
időszakok, korábban sötétedik, szerencsés lenne, ha az iskola után a gyerekek tudnának még
ott jó ideig sportolni. A grund állapota is leamortizálódott az elmúlt 2 évben. Amint lesz
rá keret, szorgalmazni fogom a felújítást, én ott
lakom abban az utcában. A városi grund nagyon sok tehetséges labdarúgót kinevelt, ezért
fontosnak érzem! öbb ilyet is kellene létesíteni Abonyban, hiszen nincsen már az, mint az én
gyerekkoromban, hogy kimentünk az utcára és
fociztunk. Mára nagy lett a gépjárműforgalom.
Amiben kértem a olgármesteri ivatal
munkatársainak a közreműködését, segítségét,
abban minden esetben történt érdemi lépés,
intézkedés. ozitívak a tapasztalataim, köszönöm a szigetségüket!”
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ovid 1 járván idején rengeteg segítőkész
elajánlás érkezett! öszönj k!

A m i ndi g aktí v, kreatí v, tettre é s
s egí ts é gre ké s z
ókai- udinszky
Mónika alpolgármester asszony az
alábbiakban összegzi a fogadóóráin
szerzett tapasztalatait, megköszönve a lakosság bizalmát, segítségét.

Alpolgármesteri fogadóráim tapasztalatai
Sajnálatos módon az elmúlt időszak
tör té né s ei , a C ovi d 1 9 ví rus , ez t
megelőzően pedig a hivatalos eskütételtől számítva decemberig tartó rövid időszak miatt a fogadóórák
jelentős része eddig elmaradt.
Ettől függetlenül az online, virtuális világ lehetőséget teremett arra,
hogy a lakosság részéről felmerülő
igények a rendkívüli helyzet ellenére is elérjenek a címzetthez, azaz az
állampolgárok sikeresen éltek más
eszközökkel is.
apasztalatom szerint a lakosság sok olyan kérést intéz hozzám,
amelyre hatásköröm ugyan nincs,
de bíznak abban, hogy a probléma

megoldásához vezető utat megtalálom. A legtöbbször előforduló kérésekből szeretnék egyet-egyet kiemelni, de emellett van sok, amely
csak egy-egy családot érint.
Azt tapasztalom, hogy az utak állapotával kapcsolatos kérdések
foglalkoztatják leginkább
a lakosokat. Ez a legnehezebb kérdés számomra, mivel tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg
saját forrás nem áll rendelkezésre új
utak megépítéséhez. A pályázatos
útépítések ugyan folynak, de azok
a lakosok, akik nem ezekben a körzetekben élnek, sok esetben elkeseredetten közvetítik felém a rosszallásukat.
A másik olyan kérdéskör, amely
borzolja a lakosság kedélyállapotát,
és ezzel többen meg is keresnek,
az elhanyagolt állapotú ingatlanok
problémája. Minden alkalommal,
amikor ilyen jellegű kérés érkezik
hozzám, a tulajdoni lapot áttanulm ányoz om , é s s aj nos s ok es etben
tapasztalom, hogy ezek az ingatlanok már banki tulajdonban vannak.
róbálunk hivatalosan is érvényt
szerezni kérésünknek az ingatlan
rendbe tételét illetően. Még várunk.
A áborhegy-dűlő sajnos pont
egy olyan terület, ahol rengeteg az
elhagyott ingatlan, rengeteg panasz
érkezik. A közterületfelügyelők se-

Növelik a térfigyelő kamerák számát
is a lakosság biztonsága érdekében
Fontos
egyeztetés

gítségével sok esetben megtaláljuk
az ingatlan tulajdonosát, a kötelezés
ez esetben sokkal könnyebb.
Forgalomlassítás és közvilágítási lámpatest felszerelési igények is
felmerülnek, ezek továbbítása a feladatom. A forgalomlassítás tárgyában é rkez ett m egkeres é s nek nem
tudtam eddig eleget tenni, próbálkozom.
ovábbi kérések és felajánlások
az illegális lerakók tárgyában érkeznek. Fényképekkel illusztrálva
érkeznek a panaszos kérések. Számomra egy morális kérdés is, amely
megváltoztatása szintén a határkörömön túlnyúlik. A lerakókat, remélem, sikerül felszámolni, ehhez
rengeteg felajánlás érkezett, melyet
továbbítottam a olgármesteri ivatalba. A szervezése sajnos félbe-

ontos döntés sz letett
az bon i zleti arkr l
Több alkalommal is hírt adtunk a városvezetés szándékáról, mely
szerint mielőbb szeretné biztosítani a tavaly átado� Üzle� Parkot a
betelepülni kész vállalkozásoknak. Az elmúlt hónapokban több akadályt is el kelle� hárítani ahhoz, hogy a város és a vállalkozások érdekei együ�esen érvényesülhessenek.
A szomszédos városok ipari parkjainak, valamint a Nemze� Befektetési Ügynökség tapasztalatainak felhasználásával a városvezetés olyan rugalmas konstrukciót dolgozo� ki, mely a Pénzügyminisztérium jóváhagyását is megkapta. Az augusztusi rendkívüli testüle�
ülésen a képviselő-testület a helyi gazdaságélénkítés érdekében
egyhangúlag támoga�a a szerződési konstrukciókat, így megkezdődhet az Üzle� Park parcelláinak pályázat útján történő értékesítése vagy bérbeadása. A testület több olyan kérdésben is döntö�,
mellyel garantálni kívánja a város vagyonának védelmét, valamint a
vállalkozói fejlesztések tényleges megvalósulását.

Sportpálya-névadó
ető solt polgármester tájékoztatása
szerint a szabálysértések és bűncselekmények visszatartása vagy felderítése érdekében az önkormányzat növeli a közterületi térﬁgyelő kamerák
számát. Az elmúlt hónapokban eredményesen működtetett mobil eszközök mellett ﬁ kamerák is felszerelésre kerülnek a város több pontján, így
a Nagytemető bejáratánál is.

A térﬁgyelő nemcsak a kapu és a kerékpártároló védelmét látja majd el,
hanem a parkoló autókra és a gyalogátkelőre is ﬁgyelemmel lesz. Az
egyez teté s en Molnár éter plébános
és ető solt polgármester a kamerák
mellett a hulladékszállításhoz nyújtott
önkormányzati segítségről és a jövőbeni együttműködési lehetőségekről
is egyeztetett.

s z akadt a C ovi d 19 j árvány m i att,
bízunk benne, hogy ősszel sikerrel
folytatni tudjuk.
A végére hagyom a pozitív dolgokra irányuló megkereséseket!
A C ovi d 19 j árvány i de j é n rengeteg
segítőkész felajánlás érkezett. Sok
segítő szándékú vállalkozó és magánember keresett meg, hogy szeretné a segítségét felajánlani! A városi hírekben ezekről folyamatosan
számot adtunk.
Köszönöm a lakosságnak, ha bizalommal fordul hozzám. A lehetőségeim szerint próbálok mindenkinek segítséget nyújtani. Kérem,
hogy keressenek meg minél többen,
hogy a megoldandó feladatokkal
szembesülni tudjunk!
Kókai- udinszky Mónika
alpolgármester

Az abonyi labdarúgók beadvánnyal
fordultak a városvezetéshez, melyben kezdeményezték az mre utcai
labdarúgó pálya ót Ernő egykori testnevelő tanárról, sportemberről
való elnevezését.

Ernő bácsi (1 33–201 ) az abonyi sportélet és ezen belül is a labdarúgás egyik meghatározó személyisége volt. Számtalan ﬁatal
sportoló nevelkedett a keze alatt,
akik a mai napig hálásan emlékeznek rá. óth Ernő egész életében a
sport, a labdarúgás szerelmese volt,
aki nyugdíjas éveiben is aktívan segítette a városi sportéletet. A mai
rendkívüli ülésen a képviselő-testület támogatta a kezdeményezést és
döntött a labdarúgásnak otthont adó
városi létesítmény óth Ernő Sportpálya elnevezésről.
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Szakmai egyeztetés kezdődött
a piac és a strand fejlesztéséről
Az elmúlt hetekben megkezdődött
az abonyi piac és a
strand fejlesztési elképzeléseinek szakmai egyeztetése. Pető
Zsolt polgármester
Prof. Dr. Kiss Gyula Ybl díjas építészt
kérte fel a város számára kiemelt jelentőségű létesítmények fejlesztési
koncepciójának kidolgozására.
A neves építész több más középület mellett a Nagykőrösi
Piac tervezője, melyet 2019-ben
az év középülete díjjal tüntettek
ki. A tervezési munkák az abonyi termelői piac tekintetében
elérkeztek a látványtervekig,
így a közeljövőben a bizottságok és a képviselő-testület
is dönthet egy városi rangnak
megfelelő létesítmény megvalósításáról. A strandfejlesztés a te-

rületi lehetőségek és a jövőbeni
szolgáltatási igények felmérési
szakaszában tart.
Pető Zsolt polgármester a
szakmai egyeztetésen elmondta, hogy olyan jövőbe mutató
és multifunkciós létesítmények
tervezésére és megvalósítására
van szükség, melyre büszkék
lehetnek az Abonyiak és amelyek a helyi igények kielégítésén túl bekapcsolhatják Abonyt
az ország turisztikai vérkeringésébe is.

Abony Mikes tó és
környezetének házirendje

A terület tulajdonosa: Abony Város Önkormányzata
Elérhetőség: 2740 Abony Kossuth tér 1.
Telefon: 06-53/360-135 • E-mail: abony@abony.hu

A terület üzemeltetője:
ABOKOM Közhasznú
Nonprofit Kft.
Tel.: 06-53/562-071
Email: abokom@abokom.hu
A házirend célja: A tó használóinak, látogatóinak iránymutatást
adjon a tó használatának alapvető
szabályairól. A szabályok ismerete,
elfogadása és betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a

Ingyenes segélyhívók:
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltó: 105
Általános: 112
Mikes tó fenntarthatóan tölthesse
be a rendeltetését, ugyanakkor használói számára élményt nyújtson.
A Házirend megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, a Mikes tó és környezete

Elköszönt a Kinizsi Pál
Gimnázium igazgatónője

Kavecsánszkiné Pál Erika, a Kinizsi Pál Gimnázium igazgatója levelében arról tájékoztatta
Abony Város polgármesterét, Pető Zsoltot, hogy a
2020/2021-es tanévtől Szolnokon, a Vásárhelyi
Pál Két Tanítási nyelvű Technikumban dolgozik
tovább.
„Az én tantárgyaim, a gépírás, kommunikáció a
gimnáziumban nem önálló tantárgyak, a 2020.
évi NAT-módosítás szerint a szabadon tervezhető órakeretben sincs lehetőség megtartani.
Amíg volt szakközépiskolai profilunk, én ott tanítottam, most visszamegyek a szakképzésbe.
Maradhattam volna, szakköri keretek között
taníthattam volna. De a tantárgyaim szerepe,
jelentősége csökkent volna. Nem akartam úgy
vezető sem lenni, hogy nem lennék benne
osztályszinten a tanítási folyamatokban.” – írta
levelében Kavecsánszkiné Pál Erika igazgatónő,
aki megköszönte a közös munkát, a gimnázium
részére nyújtott támogatást, és jó egészséget,
lendületet, sok-sok jó ötletet kívánt a városvezetéshez.
Abony Város polgármestere a napokban dolgozószobájában fogadta a Kinizsi Pál Gimnázium elköszönő igazgatónőjét, Kavencsánszkiné
Pál Erikát, valamint az új megbízott igazgatót,
védelmét és az ide látogatók egymás
iránti kölcsönös megbecsülését.
Hatálya: Mikes tó és környezetének
területe hrsz: 2964/1, és a 2972 (továbbiakban: terület)
Szabályok:
• A terület rendeltetésszerű használata, illetve állagmegóvása minden
látogató számára kötelező.
• Mindenki saját felelősségére, 14
év alatti gyermek csak nagykorú felügyelettel, a vonatkozó jogszabályok
megtartása és az általános közösségi
normák figyelembevétele mellett tartózkodhat a területen.
• Tartózkodni jellemzően a burkolt
területen, valamint a stégen lehetséges.
• A területen történt balesetért,
esetleges lopásért a terület tulajdonosa, üzemeltetője felelősséget nem
vállal.
Tilos
• a tóban fürödni! (a szabad vízen
való tartózkodás alapvető szabályairól
szóló 46/2001. (XII.27.) BM rendelet)
• a tóban halászni és/vagy horgászni! (a halgazdálkodásról és a hal vé-

Stummer-Mészáros Bernadettet, aki eddig az
igazgatóhelyettesi feladatokat látta el az oktatási intézményben.
„Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a
gimnáziumnak nem fenntartója Abony Város
Önkormányzata, mégis minden lehetséges
eszközzel segítenünk kell az iskola működését,
hiszen célunk egy igazán magas színvonalú helyi
gimnázium. Ennek szellemében fogok dolgozni
a továbbiakban is. Kavecsánszkiné Pál Erikától
fájó szívvel köszöntem el, hiszen ismeretségünk
sok-sok évre nyúlik vissza, és polgármesterségem óta igazán építő jellegű együttműködést
sikerült kialakítanom az igazgatónővel, illetve
az intézménnyel. Ezen kívül természetesen
megértem, hogy Erika más iskolában szeretné a
diákokat a számára fontos tantárgyakra tanítani,
így kívánok neki sikeres munkavégzést, szakmai
sikereket és örömöket, egészséget!”
Szerkesztőségünk, Abony város lakossága és városvezetése nevében is köszönjük az igazgatónő
eddigi munkáját, és kívánjuk, hogy új munkahelyén ugyanolyan lelkiismeretesen, magas színvonalon, és emberszeretettel dolgozzon tovább,
ahogyan azt az elmúlt években is tette.
delméről szóló 2013. évi CII. törvény,
a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény)
• a tóba élő állatot engedni, vagy
fürdetni!
• a területen lévő állatokat etetni
(vízimadarak)!
• a vizet bármilyen módon szenynyezni!
• tüzet rakni!
• szemetelni!
• gépjárművel, motorkerékpárral
a területen közlekedni (kivéve hatóság)!
• az utcabútorokat, egyéb berendezési tárgyakat rendeltetés ellenesen
használni.
• a növényekben kárt okozni, a fákat kivágni vagy megcsonkítani!
A szabályok betartásával Ön is hozzájárul városunk művi és természeti
értékeinek megőrzéséhez, melyet
tisztelettel megköszönünk!
Abony, 2020. augusztus 4.
ABOKOM Közhasznú
Nonprofit Kft.
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bon árosa is döntős
a Nemzeti Vágtán

A képeken látható ifjú hölgy lovával, Marokkóval harcolta ki Abonynak a szereplést a Nemzeti ágta
döntőjébe. Abony árosa idén indul
a Nemzeti ágtán, a döntőt Budapesten a ősök terén rendezik meg
október 10–11-én. Augusztus 20-án
volt az az előfutam rosházán, melyet az Abony áros színeiben induló oray iki Marokkó nyergében
megnyert, ezzel bejutott az orosházi futam döntőjébe, ahol 2. helyen
futottak célba, ezzel kivívták az indulás jogát a budapesti eseményre.
Szerkesztőségünk és lvasóink nevében is sok szeretettel gratulálunk!
Szép volt iki, szép volt Marokkó!
ovábbi sikeres versenyzést kívá-

Tisztelt Lakosság!
Városunkban is állandó problémát jelentenek a kóbor ebek. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a település
belterületén a kóbor állatok befogása.
Abony Város közigazgatási területén
a kóbor ebek befogását évek óta a
HD-Herczig Kft. (a továbbiakban: Kft.)
végzi. A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői az összekötő, koordináló
feladatokat látják el. A lakossági bejelentések, jelzések alapján továbbítják a
Kft. felé az igényeket.
A kóbor ebekkel kapcsolatban a lakosság az alábbi telefonszámokon tehet
bejelentést:

nunk! iki felkészítője és edzője
etrik a ás
ető solt, Abony áros polgármestere lapunknak arról számolt
be, hogy nagyon fontosnak tartja,
hogy mi, abonyiak is csatlakozzunk
az igen népszerű eseménysorozathoz, hiszen ez településmarketing
szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

– hivatali munkaidőben hétfőtől péntekig: Jandácsik Pál közterület-felügyelő, telefonszám: 30/277-7461
– hivatali munkaidőn túl, valamint
szombaton és vasárnap: HD-Herczig
Kft., telefonszám: 20/964-3025
Nagyon fontos és minden állattartó
felelőssége, hogy házi kedvenceiket
megfelelő körülmények között tartsák.
Az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, szakszerű gondozása, szökésének megakadályozása az állattartó kötelessége.
Az utcákon szabadon rohangáló, elkószáló ebek félelmet kelthetnek a sétáló, kerékpározó gyermekekben és
felnőttekben egyaránt. Ezek a kóborló jószágok sokszor agresszívak, rátámadhatnak bárkire, aki arra jár, ami veszélyes is lehet és komoly sérüléseket
okozhatnak.
Vigyázzunk, hogy kutyáink más tulajdonában ne tegyenek kárt, ne veszélyeztessék mások testi épségét. Figyeljünk
oda, legyünk tekintettel egymásra!
dr. Gáspár Anita jegyző

Önkénteseket köszöntött
a polgármester

ető solt irodájában fogadta és polgármesteri elismerő oklevélben részesítette c eckné vá enszki
ozáliát és férjét, az abonyiakért végzett önzetlen
önkéntes munkájuk elismeréseképpen. ozika több
önkéntes programban vett
részt, többek közt a emető-dűlőben férjével egy
nagyon elgazosodott útkereszteződést tettek rendbe a balesetveszély elkerülése érdekében.
A polgármester örül annak, hogy
egyre többen vannak városunkban
azok, akik önzetlenül segítenek, és
tesznek közösségünkért. ozika elmondta, hogy azt gondolnánk, hogy
csodák pedig nincsenek, de igenis
vannak, hiszen az ilyen jellegű tevékenység valóban jó példa lehet
a többiek számára is. „ a valaki
összeszed egy szemetet, kitép egy

gyomot, már tett Abonyért. Bízom
benne, hogy ez mások számára is
iránymutató, követendő példa lehet.
n és családom szeretjük Abonyt!”
– mondta el a díjazott.
A beszélgetés során őszintén
megbeszélték a emető-dűlőben
tapasztalható problémákat, melyek megoldása érdekében ovács
ászló képviselő társával együtt a
polgármester minden tőlük telhetőt
megtesz.

A The Showk harmadjára járt Abonyban!

A mai világ szabadidős tevékenységei jelentősen megváltoztak, különösen a „ ” és az „A” generáció
számára. Már nem a televízió a ﬁatalok elsődleges kikapcsolódási csatornája, hanem az internet, már nem
színészek, énekesek és modellek a
meghatározó, elsődleges példaképek, hanem a youtuberek és in uenszerek. A gyerekek az általuk előállított tartalmakat nézik és osztják
meg.

A „ he Sho k” is egy ilyen internetes formáció, amely testvérek, rokonságuk és barátaik mindennapjait,
problémáit mutatja be. Azon youtuberek közé tartoznak, akik rendszeres közönségtalálkozót tartanak
országszerte. Abonyban immár harmadik éve jöttek el – augusztus 1 én –, hogy teltházas közönségnek
meséljenek a tartalomkészítés és
megosztás kulisszatitkairól.
andácsik ál

A Ceglédi Kék Cápák női kézilabdacsapat is az Abonyi Varga István Városi
Sportcsarnokban játssza mérkőzéseit a 2020/2021-es bajnoki szezonban.
Figyeljék ezzel kapcsolatos híreinket!
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izsga elkészítő edzés a sport sarnokban

2 0 2 0 . j ú li us 2 4 -é n, p é ntek d é lután
1 7 .0 0 – 1 9 .0 0 ó ra kö z ö tt S HS Z N yí lt
izsgafelkészítő edzést tartottak a
E Karate Sportegyesület szervezésében Sensei Krupincza ános .
an és az abonyi árosi Sportcsarnok
vendéglátásában a Shinkyokushin
arcművész Szövetség (S S ) karatékái. A két óra alatt kata (formagyakorlat) mozgást gyakoroltak a résztvevők az augusztusi megmérettetés
j egyé ben, am ely 2 0 2 0 . augus z tus 1 5 én kerül megrendezésre egléden,
ahol az S S
ankollégiuma tart
magas övfokozatra vizsgát (fekete
Abony Város Önkormányzatának 14/2018. (III. 12.)
önkormányzati rendelete tartalmazza a lakosság
háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő
zajkeltő tevékenységre, valamint a hulladékok
égetésére vonatkozó szabályokat.
A hatályos helyi rendelet értelmében kertekben
és kiskertekben motoros fakivágás, kerti traktor
üzemeltetése, fűnyírás, valamint más a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zaj- és rezgéskeltő
tevékenység HÉTKÖZNAPOKON 07.00 óra és
20.00 óra között, SZOMBATON, VASÁRNAP ÉS
MUNKASZÜNETI NAPOKON délelőtt 09.00 óra
és 12.00 óra, délután 15.00 óra és 19.00 óra
között folytatható.
Az égetéssel kapcsolatban az önkormányzati
rendelet részletes szabályokat fogalmaz meg, hogy
az avart és kerti hulladékot hogyan és milyen
módon van lehetősége a lakosságnak ártalmatlanítani.
Az ártalmatlanítás során a legfontosabb a la-

M

Magyarország Kormánya elrendelte az
ország területén történő csípőszúnyogok gyérítését, melyhez fedezetet is
biztosít. A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központját bízta meg, aki a szervezésre
és lebonyolításra a Szerocor Konzorciumot, mint kivitelezőt választotta
ki. A kivitelező tájékoztatása szerint a
megbízás csak a belterületi gyérítésre

öv). Az edzést shihan Szabó amás
danos mester, az S S elnöke és
shihan Szabó stván danos mester,
tö bbs z ö rö s M agyar- é s E uró p a-baj nok tartotta. A karatékák az egészen
ﬁatal korosztálytól az idősebb, több
évtizede karatézó felnőttekig voltak
jelen. A koncentrált, feszített tempójú, de mégis jó hangulatú edzésről
m i nd enki valam i s z ám ára é rd ekes et,
ú j i s m eretet vi hetett haz a, am i t az tán
a későbbiekben saját javára fordítva
gyakorolhat.
nformációk
Krupincza ános Sensei

Összefogással az abonyi Futsalért:

ISMÉT VAN CSAPATUNK!
A sportág szempontjából
igen fontos megbeszélést
tartottak az abonyi Városházán, július 29-én. Pető Zsolt
polgármester dolgozószobájában fogadta Nagy Tamást,
a Városi Sportcsarnok intézményvezetőjét, valamint Kovács Istvánt, Nagy Dánielt és
Kovács Tamást. Nagy Tamás
intézményvezető lapunknak
elmondta, hogy az Imperiál labdarúgó csapat tagjainál már többször megfogalmazódott annak az
igénye, hogy vissza kellene hozni
Abonyba a futsal sportágat, a kispályás labdarúgást.
Az Imperiál az elmúlt években
számos rangos tornán szerepelt
az első helyezettek között. Az
abonyi futsal csapat létrehozása,
és bajnokságban való szerepeltetése azonban csak összefogással
lehetséges.
„Az elmúlt időben sikerült több
helyi labdarúgót megkeresni és

Tisztelt Lakosság!
kosság egészségének és a levegő tisztaságának
védelme.
– A megoldás elsősorban a komposztálás.
Abonyban a komposztálási program Kókai-Dudinszky Anna Mónika alpolgármester asszony kezdeményezésére már 2019 novemberében elindult
és jelenleg is lehetőség van komposztáló edények
– a használati megállapodás aláírását követően –
átvételére az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft.
Abony, Tamási Áron u. 2. szám alatti telephelyén
nyitvatartási időben.
– Amennyiben a komposztálás nem lehetséges,
engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő
elszállítással kell gondoskodni a kerti hulladékokról.
– A nyílt téri égetésre csak a legvégső esetben
van lehetőség, amennyiben vírusos, baktériumos, gombás, vagy egyéb fertőzés áll fenn.

M

M
!

!
!

vonatkozik, ezért a külterületeken sem
légi, sem földi permetezést nem fognak végezni.
„Az önkormányzat a külterületen
lakók érdekében kérelemmel fordult a
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz,
illetve – szükség esetén – a város saját
költségén való irtáshoz árajánlatot kért
a szakértő-kivitelező cégtől.” – mondta
el lapunknak Pető Zsolt polgármester
Sajnos a Katasztrófavédelem válaszlevelében leírta, hogy továbbra
sem fog külterületen szúnyogírtást
végezni. A helyi önkormányzat saját
költségén rendelheti meg az irtást. A
probléma megoldása, illetve a fedezet
megteremtése érdekében a városvezetés minden tőle telhetőt meg fog
tenni.

Ilyen esetben is kizárólag SZEPTEMBER 15.
és MÁJUS 15. között, megfelelő légköri viszonyok esetén, KEDDI és PÉNTEKI munkanapokon 08.00–18.00 óra és SZOMBATI napokon
14.00–18.00 óra közötti időszakban lehet.
Nagyon fontos, hogy avart és kerti hulladékot
égetni csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad
égetni, úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
Tilos égetésre használni az alábbi anyagokat: PVC, kábel, műanyag alapanyagú ruhanemű,
műanyag palack, fáradt olaj, gumi, festék.
Az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok
megszegése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 7/2014.

így a sok ﬁatal játékossal karöltve
sikerült is elindulni ezen az úton.
Ennek eredménye, hogy szeptembertől az Abonyi Futsal Club-ot
első körben a Pest megyei Regionális bajnokságban indítjuk el,
ami a magyar NB3-nak felel meg.
Jelenleg folyik a nevezés leadása.
Egy szerethető jó csapatot szeretnénk és ehhez elengedhetetlenek
a nézők, szurkolók, tehát ahogy
elindul a bajnokság varjuk őket
hétfőként a sportcsarnokba.” –
mondta el Nagy Dániel
(II. 05.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet eljárni és az eljárást lefolytatni.
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján 2021. január 01. napjától azonban a települési önkormányzatok hatásköre megszűnik arra
vonatkozóan, hogy önkormányzati rendeletben
állapítsák meg az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályait.
Tisztelettel kérem a lakosságot a fenti szabályok betartására, a köztisztaságon, a föld-, vízés levegőtisztaságon, valamint a zajvédelmen
túl tartsuk tiszteletben a körülöttünk élőket,
szomszédainkat, hiszen mindannyiunk közös
érdeke, hogy egy élhető, tiszta városban éljünk,
ahol jó lenni.
dr. Gáspár Anita
jegyző

FIGYELEM! Ismét kaphatók
hulladékgyűjtő zsákok!

rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákok!
Tegyen Ön is környezetéért!
Vásároljon hulladékgyűjtő zsákokat!

Ezúttal szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a Polgármesteri Hivatal portáján hétfőtől
csütörtökig 8.00-tól 14.00
óráig, illetve pénteki napokon
8.00 órától 12.30 óráig vásárolhatók meg az NHSZ által

Zöld hulladék kihelyezésére
szolgáló zsák ára: 100 Ft/db,
10 db van egy tekercsben,
sárga szelektív hulladék kihelyezésére alkalmas zsák 203
Ft/db, 10 db van 1 tekercsben
és fehér, kommunális szemét
kihelyezésére rendszeresített
zsák 485 Ft/darab, mely egyesével is megvásárolható.
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Díszkivilágítást kapott a Városközpont

Járdány Vanda fényképeivel megmutatjuk Önöknek, hogy milyen szép az esti díszkivilágításban az abonyi Városháza. Ha tehetik, sétáljanak el Önök is arra, az esti órákban, érdemes!

Erős emberek a Városházán

Vörös Vércse
Augusztus 18-án Pető Zsolt polgármester
vendégei voltak az abonyi erős emberek.
Jancsovics Tivadar és Dezső Martin is sok
szép országos eredménnyel büszkélkedhet,
és fiatal koruk ellenére külföldi eseményeken is eredményesen megmérették már magukat több alkalommal is.
Pető Zsolt polgármester mindkettőjüknek
megköszönte azt, hogy Abony városát képviselik rangos, és rendkívül népszerű rendezvényeken. Szó esett a sportág kulisszatitkairól
is, a városvezető támogatásáról biztosította
a sportolókat, és ezen kívül szóba került egy
esetlegesen Abony városában megrendezésre
kerülő Erős Emberek országos verseny is.
Dezső Martin a napokban kapott eredményei alapján meghívást az Ultimate Europen
Strongman U105 versenyre, főbb eredményei
a közelmúltból: HSMA Magyar Országos Bajnokság 11. (sérülés miatt fel kellett adnom
a versenyt), HSMA Páros Országos Bajnokság
5., HSMA Vizes Országos Bajnokság 6., HSMA
Sziklaemelő Országos Bajnokság 4.
Jancsovics Tivadar lapunknak elmondta,
hogy idén a koronavírus miatt csak június
6-án kezdett el versenyezni. „Budapesten került megrendezésre a Kamionhúzó-Liga első
fordulója ahol a –110 kg-os kategóriában

109 kg-al mérlegelve 1. helyen végeztem a
9 fős mezőnyben. Két húzásból állt a verseny,
először 16 tonnát kellet hámmal húzni 20
méteren, aztán pedig szemből ülve kötéllel
ugyancsak ezt a monstrumot 20 méterre.
Mindkét húzást sikerült megnyernem, így öszszetettben 3.77 századdal nyertem. Egy héttel
később, június 13-án Békésszentandráson a
Herkules liga első fordulójában 10. helyen végeztem. A versenyszámok között volt 110 kgos rönknyomás ismétlésre. 450 kg-os gumiborítás,145 kg és 160 kg-os kőgolyópakolás 2x
130 kg-os koffercipelés oda-vissza pedig 350
kg-os lengősúlycipelés, a végén pedig teherautó húzás kötéllel. 14 fős mezőny jött össze.
Július 26-án Szegeden került megrendezésre
a Kamionhúzó liga 2. fordulója, amit sikerült
ismét megnyerni –110 kg-os kategóriában
nagy örömömre a 9 fős mezőnyből. 11 tonnás monstrumot kellet húzni ülve 20 méterre
majd hámmal. Augusztus 1-jén Dávodon versenyeztem Páros Országos Döntőben Crossoverben Franyó Róberttel egy párt alkotva és
3. helyen végeztünk. Köszönöm az Abofitt
Energy Gym csapatának, hogy „megtűrnek” a
teremben és támogatják a versenyfelkészülésemet, valamint köszönök minden biztató és
elismerő szót a városlakóknak!”

Ha tovább barangolunk Abony határában a Kaszáló eredő pusztáin, akkor
igen sok vörös vércsét ﬁgyelhetünk
meg. Számos mesterséges és természetes fészek (elhagyott szarkafészek)
benépesül a költési időszakban!
„Az egyik legismertebb ragadozómadarunk, ami még Budapest belvárosában is költ. Mivel fészket nem
épít, mesterséges fészekalapokkal,
illetve speciális költőládákkal lehet
segíteni megtelepedését. Agrárkörnyezetben magasabb fákra, városokban tornyokra, magas épületekre
célszerű költőládát kihelyezni. A
hazai állomány jelentős része elvonul, a telet tőlünk délre tölti, de
északi madarak, valamint az
idősebb példányok nálunk
telelnek át.
Eurázsiá-

ban és Afrikában 12 alfaja él, a
sivatagok, esőerdők és zárt erdők kivételével szinte mindenhol előfordul. Nálunk tipikusan
mezőgazdasági
területekhez
tartozó fasorokban, elhagyott
dolmányos varjú vagy szarkafészekben, gyakran laza kolóniákat alkotva költ, saját fészket nem épít
Egyre jelentősebb számban telepszik
meg településeken is. Fészekalja 3–8
tojásból áll. A ﬁókák 28–30 nap alatt
kelnek ki, és még egyszer ennyi időt a
fészekben töltenek. Főleg rágcsálókat,
elsősorban mezei pockot, de nyáron
sáskát, szöcskét és más rovart is eszik,
időnként gyíkokat és madarakat is fog
(forrás mme.hu).”
Az idei évben is több sikeres költést
ﬁgyelhettünk meg. Ellentétben a
kék vércsékkel, melyekről híres
volt Abony városa, a vörös vércse állomány a környéken stabil,
évek óta vissza-visszatérnek,
illetve a csapat egy része itt tölti
a telet is.
Molnár Károly
madár- és
természetfotós
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9

Tisztelt Abonyi Lakosok!

2020. június 18. napjával megszűnt a koronavírus járvány
okozta veszélyhelyzet, de a járványügyi készültség továbbra
is fennáll Magyarországon, így
Abony városában is.
A járványügyi készültségi időszak alatt a 285/2020. (VI.17.)
Kormányrendelettel bevezetett
védelmi intézkedések értelmében
a tömegközlekedési eszközön és
az üzletekben továbbra is kötelező
viselni szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő).
Ez a rendelkezés egyaránt vonatkozik az adott területen dolgozókra, valamint a vásárlókra,
utasokra.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott
dolgozók – a vendégek
által látogatott területen – kötelesek a szájat
és orrot eltakaró eszközt viselni.
A vírus terjedését jelentősen lelassítja a higiénés szabályok betartása, ilyen
például a gyakori kézmosás és a
rendszeres fertőtlenítés.
Az előírt védelmi intézkedések
megszegése szabálysértésnek
minősül, a rendőrség ennek
megfelelően jogosult az érintettel szemben a hatályos jogszabályok szerint eljárni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy továbbra is tartsuk be
az óvintézkedéseket, hiszen
mindannyiunk érdeke, hogy a
koronavírus járvány ne terjedjen tovább.
Abony, 2020. augusztus 17.
Pető Zsolt
polgármester

dr. Gáspár Anita
jegyző

Kertbarátaink a génbankban jártak

bon i atalok evezték át a alatont

Egy közös utazás során Berkó Tamás
barátommal figyelmesek lettünk
a Radio1-en egy hétvégi program
ajánlóra, a 3. Balaton átevezést
reklámozták, egy parádés vízi futamra invitáltak benne. Tomi
régebben versenyszerűen kajakozott így bátran neveztem vele
a versenyre úgy, hogy nekem
teljesen új sportág a kajakozás.
Egyedül a fizikai erőnlétem volt meg
hozzá, a technikai felkészültséget Tomi
biztosította. Abonyi Duó néven adtuk
le a nevezésünket, hogy Abony város
is képviselje magát a versenyen. A sok
érdeklődő miatt gyorsan elfogytak a
helyek és a bérelhető hajókat is elkapkodták, 2000 nevezés lett regisztrálva.
Szerencsére időben sikerült neveznünk
és hajót bérelnünk. Az időjárás nem
kedvezett nekünk, a 22 fokos hőmérséklethez nagy hullámok és borult
égbolt társult, így csak 1 óra előtt 10
perccel sikerült elindulnunk a viharjelzések miatt. A táv egy 9 kilométeres

szakasz mely a Fonyód-BadacsonyFonyód távot foglalja magába. Az oda
felé út a szembeszél miatt nehezebben
ment, de visszafelé sikerült jó tempót
tartanunk és a 69. helyen értünk célba,
1:15:25 időeredménnyel. Jövőre rendszeres edzéssel a legjobb 30 hely vagy
az 50 perc alatti menetidő a kitűzött
cél. Nagyon jól éreztük magunkat és
úgy, mint a Balaton átúszás, ez sem
tekinthető versenynek, inkább egy
kellemes időtöltés és egy kitűzött cél
teljesítése parádés hangulatban.
Kiss Bálint Döme

utista ázat avattak térség nkben

A Művelődési Ház Somogyi Imre Kertbarát Köre tagjainak egy csoportja a
közelmúltban, egy nagy sikerű látogatáson vett részt, a Tápiószelén működő
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrző
Központban – az úgynevezett Génbankban. Az Intézményben mintegy 130 000
mintát őriznek a hazánkban honos vadés kultúrnövények magjaiból, egyedeiből, kiterjesztve a Kárpát-medence
régióira is. A Központ munkatársainak
szakszerű vezetése mellett, megismerkedhettünk a begyűjtés – megőrzés
– visszatelepítés bonyolult, nagy szakértelmet igénylő folyamatával. A fajtaválogatás, tisztítás után nagyon fontos
a precíz szárítás, a kellően meghatározott hőmérsékletű hűtőkamrákkal
együtt ( +2 től –20 Celsius-fokig), ezek
biztosítják a hosszantartó csírázóké-

pességet. Bejártuk a laboratóriumokat,
ahol többek között a tárolt minták
időszakos csíraképességét ellenőrzik, és
ha szükséges, újravetéssel biztosítják a
minták fenntarthatóságát.
Megcsodáltuk az Intézményt körbe
vevő, őshonos faritkaságokkal teli Arborétumot, a Napelem Parkot, a tavirózsákkal teli kis tavat.
Látogatásunk során bemutatták a
szaporítás céljából kialakított parcellákat, a kis fóliaházakat, ahol egymástól
izolálva, elszigetelve nevelik a szaporító anyagokat, és a minta ültetvényeket is. Tartalmas, hasznos, érdekes
kirándulás volt, vendéglátóink sok új
információval gazdagították a nagy
érdeklődést mutató csoportunk ismereteit,- köszönet érte.
Bene László

Augusztus 14-én átadták a Ceglédi Losontzi
EGYMI Autista Házát Ceglédbercelen. A
Ceglédi Tankerület és
Ceglédbercel Önkormányzata
2019-ben
kezdődött együttműködésének köszönhetően újulhatott meg két
kúria épület, melyek a gyerekek
szolgálatába álltak. A modernizált épületekben a ceglédi tér-

ségben élő autizmus spektrum
zavarral küzdő tanulók ellátását
biztosítja az intézmény.

Abony Online főzött!
Különleges versenyt hirdetett
augusztus 1-jére az Abonyi Lajos
Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely. Az
idei egészségügyi
helyzet miatt sajnos elmaradt
a Tarka Borjú
Főzőverseny,
azonban
a
rendezvény
napján is fakanalat
ragad-

hattak az emberek – ezúttal a
kertjükben egy online főzőverseny keretén belül. Összesen tíz
csapat mérettette meg magát
tizennégy étellel. A díjat –
Nagy Gyula gyönyörű főzőedényét – Fazekas István
nyerte el. A zsűri elnöki
posztját Csányi Sándor
töltötte be, akinek ezúttal is köszönjük a segítséget!
Jandácsik Pál
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Átmeneti megoldásként locsolják az utakat

z

A Táborhegy d lőben 2
ban elkészült úton nem csak a
kátyúk, hanem a mészkő burkolatból felverődő por is megkeseríti az ott élők mindennapjait. A garanciális javítással a
gödrök megsz ntek azonban
az autók által felvert porfelhő
megmaradt. A jelenlegi városvezetés a nemrégiben a artók
éla úton alkalmazott technológiával szeretné véglegesen
megoldást találni az ilyen technológiával épült utak problémájára, azonban a pénzügyi

lehetőségek még nem adottak
erre. A Táborhegy d lő gondjainak ideiglenes megoldása
érdekében Kókai- udinszky
Anna ónika a körzet képviselője és Pető Zsolt polgármester megrendelte az útszakasz
rendszeres, portalanító locsolását. Ezen kívül Kovács ászló kérte a Temető d lő útjainak
locsolását is. A munkát a Kelemen zerviz végzi.

Padkáz, kátyúz az ABOKOM

lt
bonyi lo

o n l

Az Abonyi Lovas Klub tisztújító közgyűlést tartott augusztus 16án. A leköszönő elnököt, Jandácsik Istvánt örökös tiszteletbeli elnöknek választották. Az új elnökség tagjai: Molnár András, Medveczki József, Szebeni Csaba. Az új elnök Medveczki József lett.
zerkesztőségünk és lvasóink nevében is kívánunk az új elnökség tagjainak további eredményes munkát, a leköszönő elnöknek pedig jó egészséget, további aktív nyugdíjas éveket.

Még szebb lett az
országzászlónk!
Az önkormányzat cége, az ABOKOM Nonprofit Kft. is megkezdte városunkban az útfenntartási, kátyúzási munkálatokat. Többek
közt a Tószegi, Radák, Nyári Pál és Mátyás király úton találkozhattunk az ABOKOM munkatársaival, akik szakszerűen körbe vágták
a kátyúkat, majd azt megfelelő anyaggal töltötték ki őket. E mellett
több helyen is padkarendezést végzett az ABOKOM. A munkálatok
tovább folytatódnak.
LV

e t

zein

n

y

n

Ahogyan arról beszámoltunk, a közelmúltban megújult az Abonyi rszágzászló,
az úgynevezett várostörténeti alapból.
ondot okozott, hogy nem volt kavicsos
szegélye az építménynek,

b n

Az idei évben különösen nagy hangsúlyt
fektet a városvezetés
arra, hogy Abony árosa virágos, gondozott, jól ápolt legyen.
Ennek érdekében az
A K
munkatár-

sai a településen fákat
gallyaznak, füvet nyírnak, gyomot irtanak,
és virágokat ültetnek,
takarítanak.
Ezúton
is szeretnénk megköszönni munkájukat

ezért a gyönyör márvány
talapzat esős időben sárral
borított volt. A napokban
az A K
Nonproﬁt Kft.
munkatársai egy szegéllyel
körülvett kavicságyat készítettek a talapzat köré, mely
megóvja az építményt az
időjárás viszontagságaitól.
K Z N K
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Tisztelt Felhasználóink!
Először is szeretném megköszönni
azoknak az Embereknek az önzetlen segítségét, akik a csőtörésben és
mosatásban résztvevő kollégáimat
üdítővel, jó szóval fogadták.
ájékoztatom nöket az elmúlt
hétvége kirívóan magas számú csőtöréseiről és ebből fakadó helyenkénti vízminőség változásról.
tt szeretném megjegyezni, hogy
társaságunk keresi Felhasználóinkkal a Facebook-os felvétel lehetőségét, de megértésüket kérjük, hiszen
egy 2 órás rendelkezésre állás,
csak komoly létszám mellett tudja
biztosítani az üzemeltetésünkben
lévő 8 település problémáinak feldolgozását.
Ezért kérem nöket, hogy addig
is a már 18 éve változatlan elérhe-

tőségeinken segítség munkánkat a
hibabejelentésekkel, hogy azokra
gyorsan és hatékonyan reagálhassunk, ezek

HIBABEJELENTÉS:
Ivóvíz:
06-30/546-8538;
06-30/768-3991
Szennyvíz:
06-30/548-6302;
06-30/768-3978

Kérem nöket, hogy a jelzett számon keressenek bennünket, hogy a
több, mint kétszer (víz, szennyvíz)
100 km-es hálózatainkon az nök
segítségével a megfelelő helyen
avatkozhassunk be.
A 2020. 08. 20 és 08. 23 közötti
ünnepi napokon db csőtörés és az

ezekhez
kapcsolódó hidraulikai hálózat mosatást
hajtottak végre kollégáink.
Egy pár szó a víztisztításunkról.
Arzén eltávolítást, ammónia eltávolítást és gáztalanítást alkalmazunk,
valamint az ivóvíz hálózatba kerülése előtt úgynevezett utóklórozást
végzünk.
echnológiai problémánk a hétvégén sem volt, viszont a jelzett
hibák okozhattak átmeneti minőségromlást, melyet csak az nök
által felénk tett konkrét jelzésekre
tudunk helyreállítani.
Abony, 2020. augusztus 2 .
T i s z telettel:
Kemecsei Antal
üzemmérnökség vezető

Az Abonyi Horgász Egyesület tavainak vízkezelése

Az egyesület kezelésében lévő egyes tó közel ötvenéves múltra tekint vissza. Valamikor agyag bányaként funkcionált, ezért az altalaja kemény és
homogén volt. Az elmúlt évtizedekben azonban
ez megváltozott a vízbe került szerves anyagok
hatására. Egyik része a partmenti növényzetekből
került bele, másik pedig bemosódott a mezőgazdasági tevékenységekből, illetve a horgászatból.
A víz lassan sűrűbb lett, szakmai nyelven magasabb lett a vezető képessége. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a halastavakban elfogadott
érték 1500-2000 közé tehető, ami jelenleg 3000
fölött van. Magyarország középső részére a talajvízszint csökkenése a jellemző és ez a tavaink vízoszlop magasságára is kihat. Az elmúlt 10 évben
1,5 métert csökkent a vízszint.
Az évtizedek alatt lerakódott szerves anyag

iszapot képez, melyben lassú bomlási folyamat
mellet káros gázok halmozódnak fel. Ahhoz, hogy
ezek a gázok kárt okozzanak, sok tényezőnek
egyszerre kell befolyásolnia a vízi környezetet.
Sajnos ez bekövetkezett és az iszapból ammónia
szabadult fel egyszerre nagy mennyiségben, rövid
pár óra időtartam alatt, mely több mázsa halat és
egyéb kisebb élőlényt elpusztított, többek között
az algát is. A tavat lezártuk, horgászati tilalmat
rendeltünk el. Azóta ezt az orvos engedélyével
feloldottuk. Viszont a tavat kezelni kell, melyre
az úgynevezett gereblyézős módszert alkalmazzuk, mellyel a még az iszapban ragadt gázokat
felszabadítjuk.
Egyszerre kis területen végezzük, hogy a további mérgezést elkerüljük. Ez rövidtávon megoldás.
Hosszabb távon egy nagyon költséges (50-100
millió Ft) kotrás lenne a legjobb, azonban ezt az
egyesület nem tudja megfinanszírozni és pályázati lehetőséget sem találunk. Van még egy megoldás az ún. iszapfaló technológia, mellyel baktériumok bejuttatásával lehet a káros iszapréteget

csökkenteni. Ez sem olcsó, három évre levetítve
6 millió Ft. Jelenleg a vízminták elemzése folyik,
melyet az iszapréteg szakemberek általi elemzése fog követni. Költséges beruházást a tagság
bevonása nélkül nem lehet megtenni. Ezt a tavat
az önkormányzattól béreljük, jelenlegi szerződés
2023-ig szól. Megvárjuk a vizsgálatok eredményét és a tulajdoni-bérleti viszonyok tisztázása
után lehet dönteni a hosszú távú teendőkről.
Mindenkinek jó horgászatot kívánunk.
Abonyi HE vezetősége Barna József elnök
Képek: AHE facebook

Gyógyszertári
ügyelet

AZ EGYES PATIKÁK ÜGYELETI
RENDJE MINDEN IDŐINTERVALLUMBAN: HÉTKÖZNAP 18.0022.00-IG, SZOMBATON 12.00-22.00
ÉS VASÁRNAP 8.00-22.00-IG

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk
és Abony Város lakossága
nevében is sok szeretettel
gratulálunk és kívánunk
ezúton is sok boldogságot!
07.17.
Gregor Fanni és Kovács Gábor,
Iványi Katalin és Szűcs János
07.18.
Békési Nikolett
és Oravecz Csaba Mátyás,
Kállai Krisztina és Házi Tamás
07.25.
Retkes Szilvia és Balogh Ádám,
Fábián Anett és Gönczöl László
07.29.
Mészáros Petra és Szebeni István
07.31.
Kovács Anikó és Varga Mihály
08.01.
Szekeres Anita és Flammer Zsolt
08.04.
Sléder Anikó és Ócsai Sándor
08.07.
Falusi Zsuzsanna és Makka Zoltán,
Knyul Edina és Czétényi Krisztián
08.08.
Békési Anikó és Novák Gábor,
Klément Klaudia és Pál János Ádám
08.12.
Lőrinczi Bianka és Bártfai Norbert
08.14.
Bálint Anna és Harmati Lajos,
Teleki Heléna és Kópis Zoltán,
Krivák Andrea és Nagy Miklós
08.15.
Bartus Adrienn és Mészáros Péter,
Markó-Markecz Bernadett és Zelei László
08.18.
Péter Melinda és Herberth Huba Zsolt
08.19.
Berki Barbara és Fekete László
08.22.
Varga Tímea és Krómi Gábor József,
Bieniek Tímea és Balogh Ádám

2020.08.24.-08.30.
CSONTOS PATIKA
2020.08.31.-09.06.
BENU PATIKA
2020.09.07.-09.13.
ROZSNYAI PATIKA
2020.09.14.-09.20.
CSONTOS PATIKA
2020.09.21.-09.27.
BENU PATIKA
2020.09.28.-10.04.
ROZSNYAI PATIKA

HULLADÉKINFÓK
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: szeptember 21-én kezdődő hét
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI: augusztus 31-én és szeptember 28-án kezdődő hét
Minden körzetben a kommunális hulladék elszállításának napján viszik el a szelektív hulladékot!

K i ad j a:
Abonyi árosfejlesztő Kft. Felelős kiadó áspár saba ügyvezető Felelős szerkesztő őrinczy eronika Szerkesztőség címe 2 0 Abony, Kossuth tér 1.
el. 30 - 0-313 Szerkesztőbizottság tagjai ető solt és Simon Szabina. E-mail sajto abony.hu SSN 121 -2 21
Nyomdai munkák Magyar Közlöny ap- és Könyvkiadó Kft. – ajosmizse. Felelős vezető app ibor ügyvezető eb
.mhk.hu
egjelent cikkek valóságtartal áért a szerzőket ter eli inden elelősség

ELHUNYTAK

Szerkesztőségünk
és Olvasóink nevében is
mély fájdalommal
osztozunk
a család gyászában!
Bodó Ferencné 72 év,
Bene Lászlóné 71 év,
Tóth László Lajosné 68 év,
Perjési Lászlóné 83 év,
Nagy Józsefné 76 év,
Balog Istvánné 78 év,
Molnár Balázs 53 év,
Vakhal Gábor 71 év,
Bozóki István 51 év,
Rácz Mihály Károlyné 69 év,
Mucsi József 72 év,
Vajda Lászlóné
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Táborozó gyerekek a Parkerdőben is

Chrisfit táborban voltak a gyerekek, melyet Vigh Krisztián testnevelő tanár,
tréner szervezett. A táborozó gyerekek az abonyi Parkerdőben is jártak.

Nyári zenés esték Abonyban
A zenéé és a táncé volt a főszerep
a Kultúra Házában július 25-én és
26-án. A szeszélyes, zivataros időjárás miatt az eredetileg szabadtérre tervezett rendezvények sajnos a
színházterembe szorultak, azonban
ez cseppet sem vont le az értékékükből.
Szombaton a Bihari Ifjúsági Stúdió adott látványos és szívet melengető műsort. A Balogh Tamás Zsolt,
Drávay Zorka és Fajka Zsanett által
vezetett lelkes csapat négy tematikus blokkban – jazz, latin, musical,
retro – tett tanúbizonyságot tánc- és
énektudásáról örökzöld dallamokkal, slágerekkel. Az esten fellépett:
Balogh Tamás Zsolt, Drávay Zorka,
Szacskó Levente, Szedlák Márton,
Simonyi Sándor, Fekete Fanni, Vikartóczki Emese, Majoros Noémi,
Mocsári Alexandra, Fajka Zsanett,
Németh Eszter Stefánia, Kormos
Kata, Enyedi Dorina, Jandácsik

Violetta, Agócs Boglárka, Kássa
Kinga, Csizmadia Réka, Csaba Vivien, Kovács Panna, Török Julianna
Eszter, Tóth Andris.
Vasárnap Tükröződés címmel két
vendégművész: Sebestyén Tímea és
Stáry Kata kortárs balettet táncolt,
majd az Andante Kamarakórus dalai töltötték be a színháztermet.
Jandácsik Pál

Ózongenerátort nyert a könyvtár

A Nemzeti Kulturális Alap által a
közgyűjtemények számára meghirdetett: A koronavírus-járvány
terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök beszerzésére megnevezésű pályázatán
239.000 Ft támogatást nyert
az Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely.
Az elnyert összegen ózongenerátor készüléket vásárolhatunk, melyet a könyvek és az
intézmény tereinek fertőtlenítésére fogunk majd használni.

Intézményünk számára fontos
a hozzánk látogatók egészsége
és annak megőrzése. Ez a technológia vegyszermentes fertőtlenítést tesz lehetővé. Ózon
kibocsátással megsemmisíti a
levegőben lévő és a felületeken
megtapadó vírusokat, baktériumokat, penészgombákat, élősködőket, valamint szagokat.
A készüléket későbbiekben,
amikor épp nincs használatban,
szívesen bocsátjuk az önkormányzat más intézményének
rendelkezésére is.
Tóthné Bálint Adrienn
könyvtáros

2020. augusztus
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Remek az abonyi strand, és a
helyi lányok is nagyon szépek!
Ahogyan azt megírtuk, sok
szolnoki is Abonyba jár mostanában strandolni. Több
turnusban úszótanfolyamot
tartanak itt szolnoki iskolás
gyermekeknek, de ezek mellett egyre több ﬁatal is Abonyt
választja. Közülük az egyik
Szabó Zoltán szolnoki lakos.
A barátaival szerda délután
eljöttek az abonyi strandra.
Szolnokon nincs strandolási
lehetőség, így a közelben lévő
strandokat térképezik fel.
Zoltán véleménye az abonyi strandról „Előítéletekkel
telve indultunk el Abonyba,
az elmúlt évek rossz tapasztalatai miatt egy kis félsz volt
bennünk. Ezek az előítéletek
már a belépésnél megdőlni látszottak. Könnyen
le tudtunk parkolni. A
jegyárak korrektek voltak és a két hölgy kedvesen, barátságosan adta
ránk a karszalagot.
A kert gondozott
és
rendezett,
virágok és
árnyat adó
fák között kerestünk

a frissen nyírt f ben helyet a
cuccainknak. Tikkasztó meleg
volt, de mégsem volt zsúfolt
a strand. A nagy medencében
úszni kezdtem. A víz hőmérséklete úszáshoz nekem egy
kicsit melegnek t nt viszont
nem éreztem klórosnak, tiszta szép színe volt. Legjobban
a szaunának örültem, nem
gondoltam, hogy erre is lesz
lehetőségem. Egy valami
volt, ami miatt kritikát fogalmaznék meg, a meleg vizes
medence környékén csúszott
a csempe. Összességében egy
nagyon kellemes délutánt töltöttünk el Abonyban, sportoltunk, labdáztunk, napoztunk,
szaunáztunk és megállapítottuk, hogy igazán csinosak és
kedvesek az abonyi lányok,
egy idő után direkt félre
dobáltuk a labdát, hogy
álljanak be ők is velünk
játszani. Biztos vagyok benne, hogy
a nyáron még
nagyon sokszor
át fogunk jönni
Szolnokról Abonyba
strandolni.”

REKORD

Strandmozi Abonyban

Augusztus első napján rendezte meg az ABOKOM Nonprofit Kft., és
az Abonyi Lajos Művelődési Ház az első strandmozit. Szeretettel küldjük a rendezvényről készült képeinket, mellyel adunk egy kis ízelítőt.
Képek még az Abony.hu facebook oldalán.

Táboroztak sportakrobatikásaink

Az elmúlt héten az Abony TAK sportolói birtokba vették a városi sportcsarnokot. Szerencsére a megfelelő óvintézkedések mellett megtarthattuk, a
már hagyományosnak számító július
végi táborunkat. Talán a nyár eddigi
legmelegebb hetével kellett megküz-

deniük a résztvevőknek, ennek ellenére nagyon sokat sikerült fejlődniük.
Reméljük, az őszi szezon versenyeit
már megtarthatják, ahol bemutathatják egységeinek a tudásukat.
Szalinka Szilvia
edző

Mindenkit sok szeretettel várunk az abonyi strandon!
ÁRLISTA

Az idei év rekordja: 457 vendég váltott jegyet augusztus 9-én az Abonyi Termál- és Strandfürdőbe. Köszönjük!
Továbbra is várjuk sok szeretettel kedves Vendégeinket!

Abonyi Városi Termál- és Strandfürdő
Havi felnőtt 23.000 Ft/fő
NAPIJEGY
Gyermek 3 éves korig díjmentes
Havi Úszóbérlet
Gyermek (3-6) év 650 Ft/fő
(6-8 vagy 18-20 óra között) 9.000 Ft/fő
10 napos gyermek, diák, nyugdíjas
Diák, nyugdíjas 900 Ft/fő
Felnőtt 1.300 Ft/fő
6.500 Ft/fő
10 napos felnőtt 11.000 Ft/fő
Családi 3.800 Ft/család
(2 felnőtt, 2 gyermek)
30 napos gyermek, diák, nyugdíjas
Minden további gyermek 600 Ft
19.000 Ft/fő
BÉRLETEK
30 napos felnőtt 32.000 Ft/fő
Heti gyermek, diák, nyugdíjas 4.500 Ft/fő Egész nyárra gyermek, diák, nyugdíjas
Heti felnőtt 7.000 Ft/fő
33.600 Ft/fő
Havi gyermek, diák, nyugdíjas
Egész nyárra felnőtt 48.000 Ft/fő
16.000 Ft/fő
Keresse, kövesse, kedvelje Facebook oldalunkat!
Abonyi Városi Termál- és Strandfürdő hivatalos oldal
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bon ban tanulnak
dr nozni az eg etemisták

ia olni

jó!

úlius 10-től 1 -ig Abonyban vettek részt drónos
képzésen a Szegedi udományegyetem hallgatói, akiket a drónozás rejtelmeibe avattak be
szakképzett munkatársak és professzorok. B ene
Lajos, az Agro- ay Kft. tulajdonosa lapunknak
elmondta, hogy velük kötött szerződést az oktatási intézmény. A program keretében egy hét
alatt mintegy negyven egyetemistának mutatták be a drónok, kiemelten a mezőgazdaságban
használatos szerkezetek működését. A cégvezető
kiemelte, hogy valóban a drónoké a jövő a magyar mezőgazdaságban, hiszen ezek segítségével
rendkívüli módon hatékonnyá válhat a növényvédőszerek kijuttatása a célterületekre.

A retro piacon árusított rengeteg ruha, és egyéb tartós tárgyak mellett az őstermelői piac nyitott és
fedett részén zöldségből, gyümölcsből, húskészítményekből, virágokból, tejtermékekből, savanyúságokból is válogathatunk az abonyi piacon. stermelőink, kereskedőink sok szeretettel ajánlják portékáikat, melyek mindig frissek, zamatosak, jó áron kaphatók. átogasson ki n is az abonyi piacra!
Megéri!

Elkészült a buszváró
újraüvegezése

Ahogyan arról beszámoltunk, a közelmúltban
ﬁatalok betörték a képen látható buszváró egyik
üvegtábláját. A napokban a enerál Kontakt Kft.
újraüvegezte a buszmagálló váróját.

FIGYELEM! nap végétől
m dosul a M menetrendje!
2020. augusztus 31-től 2020. december -ig a Budapest-Nyugati állomáson és a Monor–Albertirsa
állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 100a sz. Budapest– egléd–Szolnok
vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
ájékoztatjuk utasainkat, hogy a 100-as vonali sebesvonatok, illetve egyes elővárosi vonatok indulási, illetve végállomása Budapest-Nyugati helyett ugló megállóhely.
A sebesvonatok utasai részére az átszállás biztosítása érdekében az
0,
2,
,
,
8,
0 ,
1 ,
2 ,
08,
28 sz. vonatok Budapest-Nyugati– ugló között és az
0 ,
1 ,
0 ,
0,
2,
,
,
8 sz. vonatok ugló–Budapest-Nyugati
között felár megﬁzetése nélkül igénybe vehetők.
észletekért az utazás napján keresse fel az alábbi linket https elvira.mav-start.hu
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i sik és nag ok is örömmel
vásárolják az abon i ímkés
eliratos termékeket a strandon

KÖSZÖNET
Az Abonyi Montágh E M
tanulói nevében köszönjük a
sok szép fejlesztő játékot sengének é s orkának
Nagy Andrea
intézményvezető

Segítünk az Egyedül Nem Megy
lapítván nak a émdobozok g jtésében

Nagyon nagy sikernek örvendenek az abonyi árosi ermál- és Strandfürdőben kapható termékek, egyre többen vásárolnak belőlük. Ezek mellett
vattacukor és pattogatott kukorica is kapható! átogasson ki n is abonyi
strandra, vásároljon, hűsöljön, ússzon, és a Strand Kisvendéglő ﬁnomságait
se hagyja ki! Szeretettel várják nöket is!

Az Egyedül Nem Megy Alapítvány
képviselőivel jótékonysági gyűjtésről egyeztetett ető solt pol gármester. Az alapítvány italos és
konzerv fémdobozok gyűjtését tervezi, melyhez kérte az önkormányzat támogató együttműködését. Az
összegyűjtött fémdobozok értékesítéséből az alapítvány céljainak
megvalósítását szeretnék ﬁnanszí-

roz ni . A m egállapodá s s z eri nt az
önkormányzat segítséget nyújt a
gyűjtési akció megszervezéséhez és
kommunikációjához. A programhoz
való csatlakozás és támogatás részleteiről az Alapítvány és a városvezetés hamarosan részletes felhívást
tes z köz z é .
érj k, gyeljék ezzel kapcsolatos
hí reinket !

Terménybemutató Abonyban!
FELHÍVÁS

Az Abonyi S om ogyi I m re K ertbarát K ö r, a tavalyi s i keres kez d et után
idén is – 2020. szeptember 12-én, a Művelődési ázban – megrendezi
Mezőgazdasági erménybemutatóját. Szeretnénk meghívni minden olyan
abonyi kertészkedőt, termelőt, aki szívesen bemutatná zöldség-, gyümölcs-, feldolgozott termékét. A jelentkezéseket várjuk 2020. szeptember
-ig a Művelődési ázban, vagy a 20
-38 telefonszámon.
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Augusztus 20. Abonyban
V áros unkban i s i s ünne pi műsorral, kenyérszenteléssel, Szentmisével
ünnepelték meg Augusztus 20-át. nnepi beszédet mondott r. Egedy
solt alpolgármester, aki
történelmi visszatekintést adott az ünnepkör
legfőbb momentumaiból. Az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és
Mazsorettcsoport, valamint a Kéknefelejcs
Népdalkör adott műsort.
sodálatos szavalatával a méltó ünnepléshez
hozzájárult Botos bel.
A rendezvényről következő
lapszámunkban
bővebben beszámolunk
Ö nökne k!

Győzelemmel kezdett a KID FC felnőtt csapata

Múlt hét vasárnap játszotta első
szezon béli bajnoki mérkőzését
felnőtt csapatunk. azai pályán
fogadták ápiószőlős csapatát!
A hosszú kényszerpihenő után
mindenki nagyon várta a bajnoki
rajtot, és a siker sem maradt el!

Szent István Kupa
A Szent stván Kupát augusztus
20.án rendezték meg a arga stván árosi Sportcsarnok műfüves
pályáján. Nagyon jó hangulatú izgalmas tornán vehettek részt a játékosok és a kilátogató vendékek,
szurkolók.
V é ge red mé ny:
. hely
elbert
., . hely elbert ., . hely
mperiál, . hely Bármi-Kő, .
hely Kispályások, . hely S SE,
. hely Előre F

V é ge red mé ny:
Abonyi K F – ápiószőlős -1.
Abonyi gólszerzők
Kozák ános 2, ór iktor 2, Szepesi Bence, Acsai amás, ebreczeni Erik.

