
Munkahelyteremtés

2. oldal

Élete az életmentés 

14. oldal

Föld Napja   

16. oldal

Megnyitott ak az étt ermek teraszai! Megnyitott ak az étt ermek teraszai! 
Mindenkit sok szeretett el várnak!Mindenkit sok szeretett el várnak!

Megújult Abony Város hivatalos honlapja

 oldalain! 



Elad Katz gyárigazgató: „Egy nagy céget szeretnénk létrehozni Abonyban.”

ter, Csanádi Csaba a Településfej-

A külföldi 
vendégek külön megköszönték 
Izsó Balázsnak az operatív se-
gítséget, mellyel sikerült Abony-
ban megtalálni azt a helyet, 
mely ideális bázisa lehet a vál-
lalkozás európai termelésének. 

tette és menedzselte a vállalko-
zás helyben való letelepedését. 

választotta a TGE.

A tervek szerint a gyártás 

ehhez – amennyiben az aktuális 
lesz- megjelentetik az álláshir-
detéseket, melyet a megbeszél-
tek alapján az önkormányzati 
sajtó minden lehetséges felüle-

optimális megtalálása érdeké-
ben.

A gyártáshoz szükséges gé-
pek megérkeztek. Nagyon kö-
szönjük a Városvezetés segít-
ségét! Már nincsenek bennünk 
kétségek, mert minden nagyon 

szítéssel kapcsolatban. A legfon-

toborzása, melyet megpróbá-
lunk helyi, abonyi munkaválla-
lókkal megoldani. Megbízható 
munkatársakat keresünk. ”



Az  Abonyi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

Az abonyi Hu-
mán Szolgáltató Központ Csa-

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 



A Gyöngyszemek 
Óvoda Szelei úti 
óvodaegységében 
nagy munkában 
voltak az intéz-
mény munkatársai. 
A daduska nénik és 
a pedagógiai asz-

térben alkottak. A 
termet szépen kifestették fehérre, 
és ezek után meseszép dekorá-
ciókat pingáltak a falakra. Ezzel 
várták vissza a kisgyermekeket, a 
zárva tartás után. 
   Nagy Gyuláné intézményve-

és eszközöket az önkormányzat 

Kft. bocsátotta rendelkezésük-
re, melyet szeretnének ezúton is 
megköszönni.
 „Munkatársaim nagy lelkese-
déssel alkottak, köszönöm szépen 
a munkájukat! Több héten át dol-
goztak a daduskák és pedagógiai 
asszisztensek. A tavalyi évben a 
COVID járvány idején is hasonló-
an csinosítottuk az óvodát. A ke-

helyiség falait is szépen dekorál-
ták munkatársaim. Mi így vártuk 
vissza az ovisokat, bízom ben-
ne, hogy örömöt sikerült szerez-
nünk! ” –  mondta Nagy Gyuláné 
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Hamarosan elkészülnek
a tervek: Közös projektben
az önkormányzat a civilekkel

Ahogyan arról lapunk beszámolt, 

nálatba adásával szeretné segíteni 
az „Egyedül nem megy” Alapítvány 
akkreditált foglalkoztatási program-

tartott megbeszélést a Városházán 

si feladatok elvégzésével megbízott 

„Egyedül nem megy” Alapítvány 

lapunknak elmondta, hogy ahogyan 

van.
 „E gyeztetést folytattunk az 
„Egyedül nem megy” Alapítvány-
nyal, arra  kértük a civil szerve-

terveket és mondják el ezzel kap-
csolatos véleményüket annak ér-
dekében, hogy az alapítvány mun-

terek, melyek kialakításra kerülnek 
majd. Figyelembe vesszük, hogy 

Várhatóan a napokban elkészül a 
felújítási tervdokumentáció. Az ala-
pítvány szándékában áll egy pályá-
zat benyújtása a Városi Civil Prog-
ramok pályázatára. Szeretnének 
ezzel hozzájárulni az épület felújí-
tásához. Abony Város Önkormány-
zata pedig, amikor már látjuk,  hogy 
mekkora a felújítás teljes költségve-

szükséges esetlegesen hozzá, akkor 
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Csoda az oviban: Ezzel várták Csoda az oviban: Ezzel várták 
vissza a gyerekeketvissza a gyerekeket



Isten éltesse erőben, egészségben
születésnaposunkat!

Hekkel látják vendégül Hekkel látják vendégül 
a mentősöket Abonybana mentősöket Abonyban



A pandémiás helyzet miatt Magyarország Kormá-

 Égetés csak szeptember 15. és május 

” 

Május 15-ig Abonyban megengedett 
a kerti hulladékok szabadtéri égetése

az NHSZ által rendel-

Ismételt közös fellépés
a száguldozók ellen

Tovább segíti a helyi önkormányzat 
a tanulók tantermen kívüli digitális oktatását

 „Polgármester úrral közösen 
kalommal kaptak az iskolák di-

Szelektív zsákok 
az abonyi
piaccsarnokban

Rendőreink üzenik: Megint támadnak az unokázós csalók! 

szakérdezés, konkrét kérdések 

Pest Megyei 

UNOKÁZÓS CSALÁS! ELŐZZE MEG!



Kinyitott a hulladékudvar!Kinyitott a hulladékudvar!

Boldogan kezdték újra az ovit az
apróságok a Gyöngyszemek ovibanVárjuk a fecskéket a

Szivárvány óvodában

Egyre közelebb kerülünk ahhoz,



Jó hír az abonyiaknak, hogy május 
1-én nyílik meg a Donkó Kerámia 
boltja, és egyben bemutatóterme, 
ahol sok-sok szeretettel várják a 
kedves Vásárlókat, és mindazokat, 
akik szeretnék megtekinteni Don-
kó Károly és Feleség Nellike alko-
tásait. Természetesen minden da-
rab eladó, valamint megrendelésre 
is készítenek egyedi termékeket, 

folyik a munka, szebbnél szebb 

alkotások kerülnek ki a fazekas 
kezei közül. Hagyományos népi 
kerámiát készítenek, használati és 
dísztárgyak közül válogathatunk. 
Anyák Napjára is választhatunk 

A közelmúltban határozta el a 
Donkó Család, hogy egy igen szép 

Ezzel is szeretnének az abonyiak-
nak kedveskedni. Várják régi és 
persze új vásárlóikat is!

szépen kialakított lovardában járt a 
mai napon Korbély Csabáné önkor-

Bizottság elnöke. Ilike azért érkezett a 

dolog, hogy a tulajdonosok maguk 

ket- melyeket szintén idén helyeznek 
ki- tudván, hogy lovardák környeze-

Korbély Csabáné nagy örömmel ál-
lapította meg, hogy tavalyi látogatá-

mind az építményeket, mind pedig 
az állatállományt tekintve. Sajnos a 

benne, hogy hamarosan visszatér az 
élet a régi kerékvágásba. Kívánunk az 

sok sikert álmaik további megvalósí-

Az abonyi Bukor Péter elhatározta, 
hogy körbe tekeri a kistérséget, és 

annak érdekében, hogy segítse a ko-
raszülött babák számára egy men-

tömegesen pattanjanak nyeregbe, 
de ennek ellenére a 110 kilométeres 
kerékpártúra, melyet április 4-én 
húsvét vasárnapján teljesített Péter, 
eredményes volt. Bukor Péter la-

összesen 150.000 forintot sikerült 

a Magyar Koraszülött és Újszülött 

Donkó Kerámia,

az agyagból készített csodák birodalma
Donkó Károly

és Donkóné Angyal Kornélia
fazekasok

2740 ABONY, Vasút út 99.
Telefon: 53/361-467

vagy 06-30/519-86-38
06-30/268-03-18

e-mail:

Sok-sok kép az Abony.hu
közösségi oldalán!

A koraszülött babákért kerékpároztak:
150 000 forintot sikerült összegyűjteni

Fecskefészkeket 
kapott a lovarda

lására fordítják. A túra Abonyból, 

nem egyedül vágott neki az útnak. 

Zsolt Törtelig kerekezett Péterrel. 

elmondta, hogy személyes érintett-
ség okán is fontosnak tartja a kora-
szülöttekkel foglalkozó alapítvány 
támogatását. 

„Én is személyesen érintett va-
gyok az ügyben, iker unokáim mi-
att, így nagyon fontosnak érzem a 
Magyar Koraszülött és Újszülött 

vásárlásának támogatását. 
Nem csak én ma-

gánszemélyként se-
gítem adománnyal 
ezt a kezdeménye-

ezen közös ügy mellé, és támogas-

Sosem lehet tudni, 
hogy kinek a Csa-
ládjában lesz szük-

ség segítségükre, 

Zsolt polgár-
mester

LV



Az egyes választókerületekben a 
facsemeték és rendelkezésre álló 

gét már szétosztották a lakossági 

mentés a „Szeretlek 
Abony Program” 
keretében zajlott. 
A nagy sikerre való 

Részletek az Abony.

lán.

való betartása mellett került sor 
pázó otthon” illetve a „Legszebb 

ban hirdettünk fotóversenyt. Az 

büszke tulajdonosai vehették át az 

szavazat.

NYERTESEK: 
„Legszebb húsvéti ünnepi asztal”

zó otthon”

s á b a n ! 
Nélkületek 
kerülhetett volna!

ESÉLYT ADNAK 
A FECSKÉKNEK 

kéknek!

tünk fel a Somogy iskolához 

lé. Vegyesen füsti illetve molnár 
fecskéket várunk új otthonukba. 

Díjátadó



Tisztelt vállalkozók, cégek, üzlet-
tulajdonsok! Ezúton szeretnénk in-

felkínálni mindazon helyi vállal-
kozásoknak, melyek a koronavírus 
járvány korlátozásai miatt nehéz 
helyzetbe kerültek, újra nyitnak, 
vagy nyitottak a közelmúltban, 
illetve most készülnek új vállal-
kozást indítani, vagy üzletet nyit-
ni.
A megjelenés online felületeinken 
lehetséges: Abony.hu közössé-
gi oldala, és az Abony Applikáció 
hírfelülete.
A bemutatkozásnál várunk rövid, 

képeket mennyiségi korlátozás 
nélkül. Amennyiben segítségre van 
szüksége a képek készítésében, 

vagy a szöveg megfogalmazásá-
ban, kérjük, jelezze azt e-mailben: 
sajto@abony.hu. A  bemutatkozá-
sokat, képeket is kérem, erre a cím-
re küldjék!
Az Önök sikere a mi sikerünk is! 
Együtt sikerülhet!

Bemutatkozási lehetőséggel segíti 
a helyi újra induló vállalkozásokat 
vagy újra működő üzleteket, 
vendéglátó helyeket a helyi 
önkormányzat!

VILÁGNAP, amely a Nemzetközi 

A világnapot 150 országban tartják 
számon, amely városunk szempont-

szen Fábián István Abonyból indította 

WAA azonosító jelet adta le, amely-

„A” Abonyt, a második „A” pedig az 

hullámsávban forgalmazott, a legna-
gyobb távolság, amit elért, 2500 km 
volt.

jelezte Fábián István hívójelében.

a múzeumban, melyet 2020-ban virtu-
ális térbe helyeztünk át. 

Jandácsik Pál �������	
��������
Költészet Hete Abonyban

címmel április 12-16 között. A virtu-
ális programsorozat leginkább a he-
lyi vonatkozású alkotókra fókuszált.

pályázatra abonyi alkotók költemé-
nyeit és novelláit vártuk, amelyek 
óriásplakát formájában díszítik hete-
kig a könyvtár ablakait. Abonyi szár-

gondolataikat a költészet napjáról, 
illetve elszavalták egy-egy versüket. 
József Attila: 

és tanárok segítségével elevenedett 
meg a digitális oktatás felületeinek 

koronavírus okozta helyzetre. A Jó-

vannak, de fontosnak tartottuk azt, 

ezért rajzpályázatot, illetve vicces 
locsolóvers írást hirdettünk. Továbbá 

fákat.

cellás ajtóink közé húsvéti fotósarkot 
rendeztünk be! 
 Bízunk benne, hogy hamarosan 

kon, és ismét személyesen is  talál-
kozni fogunk!

Jandácsik Pál

zsef Attila 

seny a város 
egyik leg-
régebbi ha-
gyományos 
rendezvénye, 
amely idén 

alkalommal. 

a h o g y a n 

ben az évben 

tek össze a 
gyermekek a 
m e g m é r e t -
tetésre, ezért 
képes ösz-

szeállításban emlékeztünk meg róla 

rásaként az intézmény egyik munka-
társa, Debreczeni-Bakos Melinda a 

szebb költeményét: a Mamá

 A programsorozat részeként a 

cellás ajtaja közé kifüggeszthették 
kedvenc verseiket. Nagy örömöt 

tek a tematikus héten, szívügyük-

kultúra örök, a bezártság nem! Re-

ismét megtelhetnek az épület falai, 
és 2022-ben már személyesen em-
lékezhetünk meg a magyar költészet 
napjáról.

 Jandácsik Pál
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ELHUNYTAK

Pinviczki Tibor 58 év, Kovács Ferenc 
60 év, Veres Ferenc 60 év, Czerman 
János Pál 76 év, Tóth Istvánné 82 év, 
Preszka Lajosné 73 év, Bárány Kál-
mánné, Rimóczi Béla 70 év, Bártfai 
Erika 49 év, Monori Béláné 70 év, 
Abonyi Sándor István 67 év, Balázs 
Béláné 64 év, Bálint Kálmán 89 év, 
Varga Dániel 73 év, Kovács Ildikó 44 
év, Kovács Pál, Fábián Istvánné, Kiss 
Zsigmondné 80 év, Mészáros Gab-
riella 38 év

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

03.26. Lénárt Melinda és Lehoczki László József
Gáspár Szilvia és Lukács Tamás, 

Matusinka Dóra és Lukács Krisztián, 
Dudás Orsolya és Kovács Ferenc János
03.30. István Marianna és Csibrány Zoltán
04.01. Lakatos Andrea és Földi György

Gulyás Orsolya és Tresz János
04.19. Magyar Cintia és Lakatos Lajos

Sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontja:
2021. május 3-án és május 31-én kezdődő héten, zöldhulladék szállítása 

május 10-én kezdődő héten, a kommunális hulladék elszállításának napján!

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELETI VÁLTOZÁS 

ABONYBAN
2021. MÁRCIUSÁTÓL!

2021. március 1-től Abonyban
a gyógyszertári ügyelet

hétköznaponként MUNKANAPON
20.00-ig, HÉTVÉGÉN és munkaszüneti 

és ünnepnapokon 16.00-ig tart. 
Kérünk mindenkit, hogy nézze át 

otthon a házipatikáját, rendszeresen 
szedett gyógyszereit, gyermeke
tápszereit, ne hagyja kifogyni

ezeket, időben gondoskodjon róluk!

04.26.-05.02. Rozsnyai Patika

05.03.-05.09. Csontos Patika

05.10.-05.16. BENU Patika

05. 17.-05.23. Rozsnyai Patika

05.24.- 05.30. Csontos Patika

Gólyáink 
legtöbbje 
hazatért

Kinek add az 1%-od?
Elkészítette a NAV a magánszemélyek elektronikus adóbevallását. Még mintegy két hétig 
lehet nyilatkozni arról, hogy kinek adjuk az SZJA 1 vagy 1+1%-át. Több abonyi szervezet, 
és egyház is szívesen fogadja, várja az adományokat. Minden segítség számít! Rendelkez-
zen Ön is adója 1%-áról, adja azt abonyi civil szervezetnek!

Íme, néhány szervezet a teljesség igénye nélkül, adószámmal:
19169400 1 13 ABONYI FÚVÓSZENEKARI  EGYESÜLET

18677715 1 13 Abonyi Birkózó Club

19832395 1 13 Abonyi Horgász Egyesület

18663767 1 13 Abonyi Kézilabda Club Sport Egyesület

18689376 1 13 ABONYI KID FOOTBALL CLUB

18665422 1 13  ABONYI LAJOS FALUMÚZEUM BARÁTI KÖRE

18717976 1 13 ABONYI LOVAS KLUB

19179502 1 13  ABONYI MUZSIKÁLO GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY

18144693 1 13 ABONYI NOSZTALGIAKÓRUS EGYESÜLET

18139572 1 13  

19182322 1 13 ABONYI TORNA ÉS AKROBATIKA KLUB

18705030 1 13 Egyedül Nem Megy Alapítvány

18680212 1 13  EGYÜTT EGYMÁSÉRT AZ ABONYI MONTÁGH IMRE ÁLT. 
ISK. ÉS ÓVODÁBAN GYERM. ALAPÍTVÁNY

19184063 1 13 Fergeteg Triatlon SE

19181077 1 13 Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapítvány

18690819 1 13 KÉK MADÁR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY

18684302 1 13 ÓVODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPITVÁNY

19174662 1 13 POWER Karate Sportegyesület

18664373 1 13  SOMOGYI ISKOLA EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT 
ALAPITVÁNY

Molnár Károly madár- és természetfotós képe-
ivel üdvözöljük mi is gólyáinkat, melyek közül 
egy pár még nem érkezett vissza. A Kultúra Háza 
tetején a fészek még üres. Bízzunk benne, hogy 
lesz hamarosan gazdája ennek is. Az abonyiak 
nagyon szeretik gólyáinkat!  



Tovább pattog a labda!

Nem állt meg az élet, tovább pattog 
a labda az Abonyi Kézilabda Club 

Sportcsarnok hírek
 Abonyban játszott a Pick Szeged 
kézilabda csapata április 3-án 
szombaton

matos az élet az intézményben. 



KID FC hírekKID FC hírek
Rövid összefoglaló az Abonyi KID FC U17-es csapatának tavaszi sze-

Mennyire vagytok elégedettek a 

Az egész szezonra igaz, amit koráb-

Mik a további elvárások a csapat-

Az Abonyi Pin
tájékoztatója 

az óvoda április 19-i nyitásáról

Tárt kapukkal vártuk óvodásainkat
az Abonyi Szivárvány Óvodában

KSH felmérés!  
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 Élete az életmentés
Interjú KIRÁLY ZOLTÁN tűzoltóval

Király Zoltán abonyi származá-

Naponta küzd bajbajutott ember-
óruhát, hol 

viseletét ölti 
magára. A ruha változik a cél nem, 
segíteni a bajbajutottakon. Király 

múltban Bátorságért Érdem jelet 

elismerését fejezte ki Zolinak, majd 
kötetlenül beszélgettek. o t t 

Sokszor nehéz feldol-
gozni egy-egy tragédiát, 
de szerencsére az ösz-

közösségünk nagy segít-

séget nyújt a megrázó ese-
tek feldolgozásában. Így 
egy-egy tragédia megélését 

dolgozom tovább.

jedt, több lakás ajtaja is átégett. 
Az egyik lakásban még két személy 
bent tartózkodott, akiket kimentet-
tünk.

nevében is kívánunk Király Zol-
tánnak és Családjának további jó 
egészséget!



Felújítást tervez? Akkor egészen 
biztos, hogy jó helyen jár, ha fel-
keresi a volt konzervgyár területén 
található szaküzletet. A közelmúlt-
ban újranyitott boltban jártunk, ahol 

a kínálatot. A üzletben hazai és kül-
földi márkák közül választhatunk, 
falicsempe már 1900 forinttól, pad-
lólap 2100 forinttól kapható.
 Az üzletben rendkívül széles a 
termékpaletta, mindenki megtalál-
hatja azon termékeket melyek az 
adott ház stílusához illenek, és a 
tulajdonos ízlésvilágának megfele-

 Mindenképpen érdemes te-
hát betérni Abonyba a Mediterrán 
Bautech Kft. Hunyadi út 16. alatt 

kiszolgálással várják a vásárlókat.

lalkozásunk nemcsak nagykereske-
delmi tevékenységet folytat, hanem 
ugyanilyen prioritást kap üzleti te-
vékenységünkben a kiskereskedel-

mi, lakossági üzletág is. Az újra-
nyitás után személyesen is várjuk 
kedves vásárlóinkat, folyamatosan 
megújuló a termékkínálatunk, me-

továbbfejleszteni. Nálunk minden 

ugyanúgy, mint egy nagy szakáru-

 A burkolólap kínálatunkban a 

mellett olasz, spanyol, szlovén és 
lengyel burkolatokat is kínálunk 
mindenféle méretben. A burkolatok-
hoz Mapei, Baumit, Sakret, Cemix 
ragasztókat és fugázókat ajánlunk. 
A burkoláshoz szükséges kiegészí-

kádszegélyek, fugaékek, szilikonok 
is kaphatók. Legújabb kínálatunk-
ban szerepelnek a vízálló vinyl bur-
kolatok sokféle színválasztékban. 

lunk laminált padlókat is. 

Kedves Abonyi Olvasóim!

a Beatles?  Feltételezem, hogy a ma 
ifjú nemzedéke is hallott már az úgy-

amely  meghatározta a XX. század 
zenéjét. Annyira oda voltunk értük, 
és olyan hatással volt a 60-as évek 

mészetesen rájöttünk, hogy a látszat 

A kérdésre felelve semmi köze a két 
dolognak egymáshoz. Azért jutott 

aki imádta a Beatlest, meg az Illést, 

egy kellemes paprikás krumplit ösz-
szerakni. Nem is vettem el feleségül. 
Abonyban, de gondolom más tele-
pülésen is így volt. Akkoriban igen 

már sok TV volt a háztartásokban. 
Csak egy csatornát néztünk, nem fért 

az anyának volt a kötelessége, hogy 

mum Oscar díjas szaká-

az apa csak birka-
pörköltet, vagy 
estleg pacal-
pörköltet 
t u d o t t 

azt meg 
egy cse-

m é g 
n e m 
l e h e t 

adni. Végül azért minden lány, vagy 

lenül terjedt el a magyar háziasszo-
nyokról, hogy a legkreatívabbak a 

gyar konyha irányát is meghatároz-
ták. Ezt viszont a Beatles nem tudta.

húsdarabkákkal behintve, 

gósra sütve 
tálalták.
Sonkás te-
kercs.
Hozzávalók:

sonka, 4 szelet vékony sajt, mustár, 
1 db hagyma, 1 db savanyú uborka, 
1 csomó zöldpetrezselyem, 3 dl fe-
hér bor, egy kevés vaj,  reszelt sajt, 
olaj.
Elkészítése: A sonkaszeleteket be-
takarjuk sajttal. Vékonya bekenjük 
mustárral, az apróra vagdalt hagy-
mát, uborkát, zöldpetrezselymet 
elkeverjük és ráöntjük. Összegön-

kercseket egymás mellé belerakjuk. 
Ráöntjük a bort, vajdarabkákkal bo-
rítjuk, a reszelt sajttal meghintjük, 

percig sütjük. Friss salátával, para-
dicsommártással, burgonyával tá-
laljuk.

Csányi Sándor
Gulyáskirály 

kagylók és egyéb szaniteráruk is 
kaphatók. Csaptelepek széles vá-
lasztéka is szerepel kínálatunkban, 
minden féle árkategóriában.

forgalmazzuk az ország mind a 20 
Praktiker áruházának. Ezek a für-

is megtalálhatók szélesebb palettá-

vezünk egy 50%-os akciót indítani.
 A BISK gyár termékei között sze-

golók és fali, illetve álló folyékony 
szappanadagolók, automata és nyo-
mógombos kivitelben, melyek fer-

használhatóak. Mozgáskorlátozot-

árusítunk kapaszkodókat, zuhany-

állítható magassággal és kád pere-

 Kaphatók zuhanyfüggönyök, für-

szerepelnek kínálatunkban. A kony-

és hagyományos mosogatótálcák.
 Webáruházunk a www.furdoszo-

hetnek a kedves vásárlók. Érdemes 
bejönni hozzánk személyesen, meg-
nézni a termékeket, szaktanácsadás-
sal is tudunk segíteni.
 Facebook oldalunk tervezése fo-
lyamatban van. Hamarosan elin-
dítjuk közösségi oldalunkat és egy 

mindenki megtervezheti saját, meg-

nagy céggel állunk üzleti kapcso-
latban, így velünk megvalósítható 
a nagy energiamegtakarítást ered-

tettel várjuk Önöket üzletünkben a 
Hunyadi út 16. alatt és persze we-
báruházunkban is! Mindenkinek 
jó egészséget kívánunk, és sikeres 



Új virágüzlet nyílt Abonyban
Április 23-án új virágbolttal 
gyarapodott Abony, mely a volt 
Millenáris helyén, a Jókai utca 
1. alatt várja kedves vásárlóit. 

virágok mellett szobanövények 
is szerepelnek. Érdemes hoz-
zájuk benézni! Folyamatosan 

szépen kötött csokrok! Anyák 

Tel: 0670 416 60 20

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda – 
Szelei úti óvodaegysége – Csibe 
csoport
A Föld napja alkalmából, minden 
évben a gyermekekkel közösen vi-

luk hozott virágok színpompássá 

nyezetet. Az újra nyitásnak köszön-

lelkesen hozták a szebbnél szebb 
virágokat és vidáman segítettek az 

kapáljuk virágainkat. Az udvari já-
ték során örömmel vizsgálják meg 

meg azokat a másik csoportba járó 
gyermekeknek is. Igaz ugyan, hogy 

csi, a gyermekek lelkesedése azon-
ban annál nagyobb.

Föld Napja az oviban
növelt udvarunk egy részét szintén 

ez nem valósulhatna meg.

Tóthné Lukács Katalin,
Retkes Péterné 

és Földiné Urbán Ottília

Fecskefészkek, bogárlakások – Fenntarthatósági hét a Gyulai iskolában
Végre eljött a nap, mikor visz-
szatérhettek a gyerekek az eddig 
néptelen iskolafalak közé…
 Nagyon vártuk már ezt a pil-
lanatot mi, pedagógusok is, és 
az alsós gyerekek is. Ez a visz-
szatérés éppen a fenntarthatósá-
gi témahét kezdetére esett, és a 
nemrég az önkormányzattól ka-
pott tíz fecskefészek felrakását 

mai napon, éppen a Föld napján, 

rendhagyó környezetóra kereté-
ben a gyerekekkel az udvaron 

és az ökoiskolai munkacsoport 
vezetésével a gyerekek által ké-
szített bogárlakásokat. Mindket-

nagyiskola udvarára is.
 Az iskolába visszatérve, bár-
mily hosszú is volt az online 

egyenletek és nem a számon-

a közösségi élmény megélése, 
mikor végre újra találkozhattak 

tok, gyerekek és tanárok. Élvez-

bályok betartásával történt, még 
az udvaron is maszkb an, de vég-
re közösen! Végre újra megél-

lyen jó!
 A fecskefészkeket az udvar 
hátsó, nyugalmasabb részén, a 

bogárlakásokat a fákon helyez-

gítségével. Szeretettel várjuk a 
madár- és bogárlakókat kiadó 
lakásainkba, és nagyon köszön-

ehhez a remek programhoz! 

Kálló Marianna




