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Polgármesteri döntés született a város 

Magyarország Kormánya 2021. 
február 8. napjától a SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány miatt a 

veszélyhelyzet meghosszabbítá-
sáról döntött Magyarország egész 
területén. A veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képvise-

körét a polgármester gyakorolja, 

személyben kellett határoznia. 
 A város idei tervszámairól az 
alábbiak szerint nyilatkozott Abony 

gazdasági társaságainak bevonásá-

elfogadtuk azt a koncepciót, ami 
az idei költségvetés alapját képezi. 

támogatások, valamint az év végén 
ismertté vált helyi adó és díjkivetési 
szabályok keretei között tervezhet-

tosítanunk kell az önkormányzati 

kultúrház, múzeum, hivatal, egész-

si költségeit. 
 Legfontosabb cél volt, hogy a la-
kosság részére minden (korábban is 

biztosítása mellett gondolni kellett 
az intézményekben szükségessé (Folytatás a 2. oldalon)

vált felújítások elvégzéséhez és az 
idei évre tervezett beruházásokhoz 
szükséges pénzügyi fedezet biztosí-
tására is. A számokat tekintve 2021. 
évben 2 084 436 041 Ft költségve-
tési kiadást tervez az önkormányzat, 
melyhez 1 302 836 405 Ft központi 

209 511 988 Ft helyi adóbevétel 

gáltatási díj) bevétel, 3 000 000 Ft 

155 143 437 Ft felhalmozási (pá-
lyázati támogatás, ingatlanértékesí-
tés..stb) bevétel és a tavalyi pénz-
maradvány biztosít fedezetet. 
 A 2020-as költségvetési megta-
karításokból 276 761 305 Ft pénz-



nek az ezekkel kapcsolatos 
problémamegoldások. Kije-
lenthetem, hogy öröm, hogy 

latunk van. Napra készek, 

lóban maximálisan kézben 
tartják a Polgármesteri Hiva-
tal dolgozóival és a Karitász 

abonyi csoportjával közösen a rászo-
rulók segítését. Ilyen volt a karácsonyi 

szervezték meg a csomagok eljuttatását. 
Mintegy 800 csomagot juttattak el az 
érintetteknek. A Vöröskód Bizottság is 
példásan helytállt. Szeretném kiemelni 
a veszélyhelyzet idején tanúsított pél-
dátlan összefogást, ahol civilek, önkor-
mányzat, intézmények, vállalkozások, 
önkéntesek példásan helyt álltak. Ilyen 

denki a maximumot tette, csak hálával 
tudok gondolni arra, hogy itt ilyen jól 
mennek a dolgok! Ezúton is szeretném 
megköszönni munkájukat!”- mondta 
Korbély Csabáné bizottsági elnök.
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maradvány keletkezett, ami ebben 
az évben nagy segítséget jelent a 
gazdálkodásban. Az idei évben kö-
vetkezetes gazdálkodást kell foly-
tatnunk. Ezen belül bevételi terve-
inket maximálisan teljesíteni kell, 
illetve további pénzforrásokat kell 

kutatnunk, kiadásainkat pedig az 

ni szükséges. Az idei költségvetési 
gazdálkodással nem csak a jelent, 

mester

Lapunknak Korbély Csa-
báné, a Humánpolitikai Bi-
zottság elnöke adott interjút, 
melyben kiemelte Humán 
Szolgáltató Központ és Csa-

inak példamutató munkáját, 
melyet ezúton is szeretne 

fontos szerepet játszanak a vírushelyzet 
idején és a mindennapokban is abban, 
hogy ne legyen Abonyban olyan állam-
polgár, aki nehéz helyzete miatt nagy 
bajba kerüljön.
A Humánpolitikai Bizottság tagja Deák-

nagyon felkészült szakember. Minden 
alkalommal tájékoztatta és tájékoztatja a 
bizottság tagjait arról, hogy mik azok a 
megoldandó feladatok, problémák, me-
lyekben segítséget kell nyújtani, vagy 
segített a város. 
„A bizottságunk skypon dolgozik, se-
gítjük a polgármesteri döntéshozatalt. 

bennünket folyamatosan a COVID 

Polgármesteri döntés született

(Folytatás az 1. oldalról)

Köszönjük a védekezésben részt 

A napokban készült el az Abonyi Lajos 

Abony Város Önkormányzata a for-
rást saját költségvetésében biztosította. 

Háza dolgozói közösen tekintették meg 

szüléket is felszerelnek. A tervek szerint 

ben. A munkatársak már nagyon várják 
a korlátozó intézkedések  feloldását, és 
a létesítmény megnyitását, mely majd 
ezzel az új teremmel is szolgálja a la-
kosságot.

udvarára gördült be az a kisbusz, mely 
adományokat hozott a kisgyermekes 

megismerhettük Lencse Balázst, a Ma-
gyar Apostoli Egyház Abony Új Re-
mény Gyülekezetének lelkipásztorát, 

örvendeztette meg az abonyiakat. Az 
önkormányzat, Abony Város polgár-
mestere azóta is remek kapcsolatot ápol 
a szervezettel. A mostani adományban 
bébiételek, zabpehely, pelenkák, csecse-

el az érintetteknek. Két c saládot szemé-
lyesen kerestek fel az adományozók, az 
egyik helyen 8, a másikon pedig 6 kis-
gyermeket nevelnek. Az adományokon 

dés a helyi önkormányzat és az Apostoli 
Egyház közt, hiszen a tervek szerint ifjú-

ra Háza újonnan kialakított közösségi 
termében. Köszönjük az adományokat, 
köszönjük a nemes felajánlást!

19-én hivatalában fogadta az abo-

Gaál Miklós Általános Iskola AMI 

iskola újonnan kinevezett igazga-

lést folytattak az intézmények közti 



Több 
probléma megoldásának szükségessé-
ge, illetve fejlesztési elképzelés is fel-

merült, melyek nagy része megoldha-
tó.

Minden egyes 
problémát áttekintettek, a bejárásról 

mazza azon intézkedések listáját, me-

kell és meg lehet tenni.

Czagány Zsolt önkormányzati kép-

hulladéklerakók felszámolását. 

A kritikus szaka-
szokon, a kanyarokban valóban indo-

Folyamatban van 

tésére a tervek kidolgozása, amennyi-

vele a helyi önkormányzat. Így, a Ba-

A magántu-
lajdonú nádas esetében is hasonló be-
avatkozásra lesz szükség, közös meg-
oldást keresve.
Krupincza

ezen

Több földalapú utca található még 
a térségben, ezek legalább szilárd 

ményezi Krupincza



Kinizsi gimi: Családias légkör, tehetséggondozás
Stummer- Mészáros Bernadettet a napokban nevezték ki az abonyi Kini-
zsi Gimnázium igazgatójává, és már helyettese, Szendrei- Juhász Ágnes is 
megkapta kinevezését. 

Lapunknak Stummer- Mészá-
ros Bernadett és Szendrei- Juhász 

oktatásról.
 „Túl vagyunk a felvételiken, ki is 
javítottuk a feladatsorokat, a meg-
tekintések is megtörténtek. Nem 
volt sok észrevétel a dolgozatok-

nem volt. A felvételi eljárás termé-
szetesen a járványügyi helyzet mi-

betartása mellett történt meg. 111-
en írták nálunk a középiskolai fel-
vételijüket, de mindenki írhatta a 
saját általános iskolájában. Kivé-
teles helyzet volt ez a mi esetünk-
ben, hozzánk a vidékiek jöttek. A 
diákoknak a maszk nem volt köte-

remben maximum 10 diák volt, és 

re kaptunk segítséget az általános 
iskoláktól, melyet köszönünk ne-

vös szám, 

hány diák jelent-
kezik véglege-
sen hozzánk. 
Nagyon bízunk 
benne, hogy 
sok diák ta-
nul nálunk 
tovább. 

  

 – mondta el la-
punknak Stummer- Mészáros Ber-

 „Azért érdemes hozzánk járni, 
mert az abonyiak ismerik az abo-
nyiakat, itt nem „idegen” egyet-
len egy gyermek sem. Az itt tanító 

többségünk ebbe a gimnázium-

lemmel tudjuk követni a gyerme-

más, mint egy nagy iskolában, ahol 
a pedagógus sokszor nem is tudja 
beazonosítani, hogy melyik gyerek-

Azt mondom, hogy aki 
tanulni akar, van célja, sikeres érett-
ségit akar, tovább  akar tanulni és 
online részt vesz a nyílt napokon, 
annak sikerülni fog a továbbtanu-
lás.”- mondta el lapunknak Szend-
rei- Juhász Ágnes igazgatóhelyettes
 „Azt gondolom, hogy az online 
oktatás keményebb, mint a szemé-

ni azt, hogy érti-e a tananyagot, az 
nagyon nehéz Matekosoknak még 
nehezebb. Aki céltudatos, motivált, 
az otthon is megcsinálja azt, amit 
meg kell, aki kevésbé, az online ok-
tatásban sem az. A sport sokat szá-
mít diákjainknál, mert ilyenkor kö-
zösségben vannak délutánonként. A 

ben tanítunk a Gyulai Gaál Miklós 

vészeti Iskolában is. Több nyolcadi-
kos diák is el van keseredve amiatt, 
hogy nem sikerült jól a felvételije. 
Én azt mondom, hogy ez nem olyan, 
mint egy témazáró, amit lehet 90 
vagy 80%-osra teljesíteni, és ez 
az elvárás. Itt igazából nincs meg-
szabva, hogy hány pontot kell elér-

fel. Az a nehézsége a felvételinek, 
hogy akkor járt a megoldásrért pont, 
ha tökéletes volt a válasz, ha voltak 
jó megoldásai a tanulónak, de mel-
lette rossz is, akkor nulla pontot ért.  
Részpont nem járt, ezt nehezen élik 
meg a gyerekek. A diák nem látja, 
hogy az adott feladat hány pontos, 
és ez is nehezíti a felvételit, csak a 
fogalmazásnál tudhatta, hogy az 10 
pontot ér. A fogalmazások jól si-
kerültek összességében.”- mondta 

el lapunknak Stummer- Mészáros 

 „Van sok online verseny, melyen 
részt vesznek, szépen teljesítenek 
diákjaink, a tehetséggondozásban 
is mindent megteszünk. Aki szere-

tárgy, azzal külön foglalkozunk. Új 
online platform került a közelmúlt-
ban bevezetésre, ennek használatát 
már megkezdtük az iskolában. Az 

nem többet igényel mind a tanár-
tól, mind a diáktól. 
Sokszor megter-

Reméljük, hogy hamarosan 
már személyesen is találkozhatunk 
diákjainkkal a normál tantermi órák 
keretében. Addig pedig kitartást kí-
vánunk minden online oktatásában 

minél többen választják a Kinizsi 

punknak Szendrei- Juhász Ágnes 
igazgatóhelyettes
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Új igazgatónő a Gyulai isk olában
A napokban nevezték ki az abonyi 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

„Gyermekkorom óta ismerem 
Abonyt. Családunkból a nagy-
néném és nagybátyám taní-
tott Abonyban a Bihari János 
Zeneiskolában, nagyon régen. 
Cegléden éltünk, de nagyon so-
kat jöttünk Abonyba hozzájuk. 
Nagyon tetszett nekem már ak-
kor is ez a város. Olyan ottho-
nos, jó hangulatú településnek 
láttam akkor Abonyt és most is 
így érzem. Így aztán nem volt 
számomra teljesen ismeretlen 
Abony.

cél számomra, hogy azok a gye-
rekek, akik innen kikerülnek és 
középiskolába mennek, a mun-

ni. 

Jelenleg az egyik leg-
fontosabb feladatom 
az, hogy szeretném 
a kollégáimat mi-
nél jobban meg-
ismerni.

napomon a Gyulai iskolában volt 

programjában az a cél, hogy a 
Gyulai iskola önálló, mások-

képzése

határozó, hagyo-

arculattal ren-
d e l k e z z e n . 
Közben fon-
tos a nemzeti 
értékek meg-

emberi ér-
tékek tisz-

teletére való nevelés, és persze 
nem utolsó sorban a megalapo-
zott költségvetés. 

A felvételivel kapcsolatban 

punknak elmondta, hogy idén 

osztályt terveznek indítani. 



új járat

Tavaly decemberben lakossági jel-

2

 illegális sze-



Február 17-én a Városháza Dísztermé-

mester

FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDUL 
a Varga János Birkózócsarnok megépítésére

 megbízá-

-

tett
zsony

„Sej, Nagyabonyban 
csak két torony látszik,

de Majlandban 

mint Majlandban 



Járdány Vanda: Házhoz ment a polgármester

Járdány Vanda önkormányzati 

 A délután folyamán Járdány Vanda 
kezdeményezésére közösen bejárták a 
választókerületet, és közösen a hely-
színen tekinteték meg azokat a problé-
mákat, melyekkel a lakosság a képvi-

szükséges lesz új közvilágítási lám-
patestek felszerelése, a bejelentések-

kus állapotú, felújításra szoruló jár-

vaslatot tett arra, hogy ebben az évben 

a járdaépítési pályázatból támogassák 
a közforgalmú, közületek, intézmé-

 A posta utcájában az egyik csator-
na rács cserére érett, az már nem csak 
hangos zajjal csattan, ha egy autó ha-

 Járdány Vandához a napokban fel-

azon utcanevek, melyek körzetében a 

Nemes felajánlás: Judit tortát készít a kicsiknek

A közelmúltban egy nemes felajánlást tett Csizmásné Barna Judit cukrász, 

tortákat! A  képen: Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Süni csoportja

Polgármesteri határozat született 
a Kinizsi ösztöndíjról

abonyi diákot tudjunk támogatni, különösen pedig azokat, akik az abo-
nyi Kinizsi Pál Gimnáziumot választják továbbtanulásuk oktatási intéz-

Város polgármesterével a fejleszté-

Annak ellenére, hogy régen elkerül-
tem Abonyból fontos részét képezi 

Közös célunk, hogy 

a Budai Nagy Antal út, ahol próbálnak 

szony ezen kívül több egyéb, rossz 
állapotú utat is megmutatott a polgár-

érdemi segítséget nyújtani a problé-

 Szóba került a körzetben található 

 A bejárás során egyeztetés történt 
a Bolyai utca kiszélesítésének esetle-

si problémákat, valamint az utcában 

kosan tapasztalható parkolási ano-

Az Attila utcában 
található úgynevezett háromszöget 

az önkéntesek példás módon rendben 

akció keretében több elhanyagolt in-
gatlant is megtekintettek, így a Szent 

ahol már ígéret van arra, hogy márci-
us végéig eltakarítják az udvaron nagy 
mennyiségben felhalmozott lomot és 

okoz az utcában, melyet illegális sze-
métlerakónak használnak ismeretle-

lyedt, ezen problémát is orvosolni lesz 

ezen terület tárgyában hatósági eljárás 



Csányi Sándor, az Abonyi Értéktár Bizottság 

se,

ZENEOVI FOGLALKOZÁS A BIHARI JÁNOS ZENEISKOLÁBAN
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– Színes rendezvénysorozatot terveznek

Tóth János-díjat
kapott a Kinizsi
Gimnázium
diákja

Ablakkiállítások a művelődési házban



Kinizsi gimnázium: fejlesztéseket, ösztöndíjat terveznek

Kókai- Dudinszky Mónika átadta az általa alapított Kinizsi ösztöndíjat

Kókai- Dudinszky Mónika alpolgármester asszony:

A helyi gimnázium igaz kis lét-
számmal, de elismerésre 

ködik, melyet a felvételi 

igazolnak.

A nulladik, nyel-

Nagyon szerettem, aki szereti az an-
gol nyelvet annak tökéletes válasz-
tás. Úgy érzem, hogy felkészítettek. 

zépfokú nyelvvizsgát.

azt érzem, hogy a digitális oktatást 

ter asszony adományozott, nagy se-

az iskolakezdésre el tudtam tenni. 
Tanszereket vettem, és olyan szem-

Interjú a Kinizsi Gimnázium ösztöndíjas diákjával, Anikával
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ELHUNYTAK

Bodor Ferencné, Lakatos Albert 
37 év, Tarkó Attila István, Rap-
csák Éva 66 év, Gulyás Pálné 69 
év, Polónyi Ferenc 89 év, Dirner 
János 76 év, Mucza Mihályné 90 
év, Szávai Jánosné 76 év, Vincze 
György 85 év, Vincze József 78 
év, Falusi Károlyné 74 év, Nagy 
Tibor 61 év, Kelemen Zoltán Bá-
lint 75 év

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

01. 29. Csemer Kitti Katalin és 
Juhász Sándor Csaba

02. 02. Zsíros Ágota és
Csajbók Viktor

02. 05. Lévai Fruzsina Virág és 
Juhász Krisztián

02. 11. Csány Krisztina és 
Kovács Péter

02.13. Kiszely Kinga és Molnár 
Dániel, Varga Anita és Balogh 

Kornél Zsolt, Tarkó Gyöngyi és 
Kovács Péter

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 2021. március 8-án kezdődő
héten, a kommunális hulladék elszállításának napján

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELETI VÁLTOZÁS 

ABONYBAN
2021. MÁRCIUSÁTÓL!
2021. március 1-től Abonyban a 

gyógyszertári ügyelet hétköznapon-
ként MUNKANAPON 20.00-ig, HÉTVÉ-
GÉN és munkaszüneti és ünnepnapo-

kon 16.00-ig tart. 
Kérünk mindenkit, hogy nézze át 

otthon a házipatikáját, rendszeresen 
szedett gyógyszereit, gyermeke táp-
szereit, ne hagyja kifogyni ezeket, 

időben gondoskodjon róluk!
03. 01-07. Csontos Patika
03.08.-03.14. BENU Patika

03.15.-03.21. Rozsnyai Patika
03.22.-03.28. Csontos Patika
03.29.-04.04. BENU Patika

Gyulaisnak lenni jó!

Gyulaisnak lenni jó!” – Kálló 

A vizsgálat ideje naponta:

Tisztelt Adózók!



Györe Pálra emlékeztünk halálának 15. évfordulóján
15 éve hunyt el Györe Pál, Abony 
Város Díszpolgára, a Magyar Kul-

Zsolt polgármester, az Abonyi La-

valamint Györe Tibor, az Abonyi 
Lajos Falumúzeum Baráti Körének 
tagja emlékezett Györe Pálra a Fa-
lumúzeum épületénél, és helyezett 
el koszorút Györe Pál szobránál 
január 25-én. Beszédet mondott 
Jandácsik Pál, az Abonyi Lajos 

és tiszte-
lettel 
emlékezve.
„Minden nagyság: kicsiség is. Mert 
van még nagyobb, vagy ha nincs: 
lehet.
De most elképzelek egy fehér 

terében
és nézegetem – mekkora? Most az 
asztalra vetítem: mint porcelán 

most ablakon át a hegyre vetítem:
a világot beborítja.
Állandó mérete nincs – nála se 
kisebb, se nagyobb nincs –
tehetem mogyoróhéjba, vagy

Ily méret nélküli legyen munkám. 
Se kevesebb, se több,
mint amennyi kinyújtózás vagy 

se pompás, se szegényes:
a mérettelen Istenek teremtésével 

se tökéletesen ráillik Györe Pál, 
Falumúzeumunk alapítójának mun-

vozott el közölünk.
Györe Pál 1924. január 4-én szüle-
tett Abonyban. Itt végezte iskoláit, 

mi Iskolában érettségizett. Abony 
Községi elöljáróságán 1943-tól 

ként végezte munkáját. 
Életét végig kísérte a múlt, a 

gyökereink ismerete 
nélkül, ezért aktívan 

gyakat, amelyekkel 
a mai, okostelefonok 
és számítógépek vilá-

falai között találkozhat.
A Falumúzeum mega-
lapítása mellett komoly 
helytörténeti kutatáso-
kat végzett.

ván helytörténészekkel, 

tettek azért, hogy a rég-

ja nyomtatásban is megjelent, 
emellett számos helytörténeti 

100 éves a Városháza és az 
Útmenti keresztek Abony-

Több kitüntetést is kapott, 
melyek közül a legkiemel-

Emlékérem, az Abony Vá-
ros Díszpolgára és a Magyar 

napjáig a közért tevékenyke-

alázattal, büszkeséggel, kitar-
tással. Úgy vélem, ez a nagybe-

valamennyiünk számára.

állítva alakjának. Az alkotás 

alkotása.

 Rémes tárlat a szabadulós játékokból

lás ajtó közötti részt.
A Rémes tárlat középpontjában az 

Bárány Pálné Klárika szívügyének 

nak, melyet köszönettel vettünk. Az 

sek kerékpárjaikat a Postahivatallal 

lyezni, és ne a Posta falának támasz-

val nem lehet elférni, kikerüléshez 

balesetveszélyes. 
A másik jogos téma, melyet Bárány 
Pálné felvetett, a koronavírus elleni 

felvilágosítást a témában. 

Ezúton szeretnénk Önök felé je-
lezni, hogy a fák gallyazásával 

ga l lyazását, melyek ugyan ma-
gáningatlanok területén találha-

nagy méretük miatt veszélyeztetik 
a biztonságos áramellátást. Ezzel 
is segítséget szeretnénk nyújtani a 
lakosságnak, kiküszöbölve, hogy 

elektromos hálózatra, folyamatosan 

jük, hogy amennyiben saját maguk 

 A Promex- Vill Bt. szakemberei 
meghatározott ütemterv alapján 

Kérjük, segítsék munkánkat azzal, 
hogy amennyiben veszélyes, vil-
lanyvezetékre rálógó magánterü-

telepulesfejlesztes@abony.hu. 
 Segíteni fognak Önöknek a galy-
lyazásban a Promex-Vill szakembe-

Abony Sajtó- 



Egyeztetés az abonyi útfejlesztési 
projektekkel kapcsolatban 

Tájékoztató a 2021. évi népszámlálás elhalasztásáról

Kölcsönözhetnek a zárva tartás ide alatt is!

Könyvrendelés módja:
Telefonon:  06 53 360 991-es tele-

, 8-16 
óráig.
E-mailben: az abonyi.varosi.konyv-
tar@gmail.com címre kül-
dött levélben.
Valamint facebookon az Abonyi Vá-
rosi Könyvtár oldalán is várjuk az 
igényeket. 

Korbély Csabáné: Elkészült a város éves rendezvényterve, 
reméljük, hogy a 2021. évi programokon

hamarosan ismét személyesen találkozhatunk!



 Abonyi GASZTROKALANDOK Csányi Sándortól

Köszöntötték a legjobb felvételiket 
író somogyis diákokat

Február 10-én Kazinczyné Ju-

Nagy Juhák Andrea és Gönczöl-
né Mádi Friderika igazgatóhe-
lyettesek köszöntötték a legjobb 
középiskolai felvételit írt diáko-

lomból. A Somogyi iskola diák-
jai az országos átlag felett írt ák 
meg a felvételi vizsgájukat. A ki-
tüntetésben részesített diákok ki-
magasló teljesítményt nyújtottak. 
Ez alkalomból fogadta a tanuló-
kat a Somogyi Imre Általános 

szép felvételi vizsgaeredmények 

keztek. 

Legjobb központi írásbeli felvéte-
lit írt Somogyis gyerekek: – Ege-
di Kornél György – Lendvai Kitti 
– Mayer Blanka Zsuzsanna – Mics-
kó Noémi – Radics Viktor – Varga 
Máté – Varga Tímea 

mi végzettséggel rendelkezik min-

hogy a diákok a képességeiknek 

tézményben tanulhassanak tovább.

vében is szeretettel gratulálunk a 
szép eredményekhez!

Kedves Abonyi olvasók!

foglalkozom gasztronómiai témá-

rendszeres vendége voltam az RTL 

volt. A Gulyáskirály cím is itt szü-

rajzolta. Ezt bizony sok százezren 

szólított. Eleinte hadakoztam ellen-

de enni szerettünk. Anyám minden 

hogy a jóllakottság érzése meg-

hogy este inkább elaltatott ben-

nyok hátsójának mozgását és inten-

ettem a rántottát. Nem lehet elfe-

készíteni. Középiskolás koromban 
az abonyi Kinizsi Pál gimnázium 

ízes buktát. Említhetném a Gyöngy-

a Kossuth étterem aprópecsenyé-

szépségét. Talán ide kívánkozik az a 

hát a Magyar háziasszonyok kreati-

retnék még többet megtudni Abony 

kinccsé tenni. 
Itt szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy ha va-
lakinek van olyan recept-
je amire azt mondja, hogy 
büszke rá, és szívesen meg-
ismerteti másokkal is ke-
ressen engem a facebookon 
vagy e-mailben: csanyigu-
lyas@gmail.com. Tehát a 

majd a Magyar és a világ 
gasztronómiájáról.

Razsnicsi
Hozzávalók:

hagyma (vagy 8 db gyöngy-

hez.

Elkészítése:

fokhagymából sóval meg a törött 

kisebb szeletekre vágott húst eb-

forrázott hagymaszeletekkel vagy 
gyöngyhagymákkal és zöldpaprika-
szeletkékkel felváltva 4 hurkapálci-

hirtelen minden oldalról megpirít-

sülni hagyjuk. Mikor már majdnem 

sütés közben páclével kenegetjük.

Jó étvágyat kíván 



Sportcsarnok hírek

– Hogy vált be a térelválasztó?
Nagyon jó szolgálatot tölt be a té-
relválasztó függöny, rendszeresen 

– Az új emeleti terem igénybevétele 
milyen?

– Milyen kapacitás mellett üzemel a 
létesítmény?
Jelenleg a kihasználtság mondhat-
juk, hogy a maximumon is túl van. 

átmenetileg biztosítunk egy sziva-
csos helyet.

– Az abonyiakon kívül kik használ-
ják a Sportcsarnokot?
A vírushelyzet miatt sem lett ki-

kihasználtsága?

használják.

lyen programokat terveztek? 

ni.

Gönczölné Mádi Friderika

Falusiné Nagy- Juhák Andrea

ban ismertette Maruzsa Zoltán államtitkár úr az 

kat. 

Kazinczyné Juhász Ildikó

helyettesemmel minden osztályt meglátogattam. 

hasznosítani tudjuk. 

nak el az iskolákba.  



Üzleti Park hírek
A 2020. október közepe óta si-

Abo-
nyi Üzleti Park 

3.600 m2

2

Parkot?

tóúthoz is. 

Az Üzleti Park

az 

sa.

A Magyar Parasport Napja – február 22.

mesteri hivata-

www.
fodisz.hu

Szépkorúakat köszöntött ünk

 Tóth István

Bede Istvánné Ilonka néni

 Bíró Béla bácsi

Andrási Istvánné Katika néni

Kopiás Mihályné Veronka néni


