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  Több, mint 400 m 2-en még az idén el-
készül a Római Katolikus Plébánia ud-
varán az új közösségi ház. Arról kér-
deztem András atyát, esperes- plébá-
nost, hogy miből, miért és kinek épít-
keznek. Tények következnek, melyek 
a régi, lebontott Petőfi Sándor Művelő-
dési Házhoz is elvezetnek.

Folytatás a 2. oldalon
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A Római Katolikus Plébánia 
udvarán már folyik az építke-
zés. A tervek szerint még az 
idén be is fejeződik, elkészül a 
Szent Imre katolikus közösségi 
ház, melyet ugyanazok a terve-
zők álmodtak papírra, mint a ki-
vitelezés során rengeteg nyűg-
gel járó egészségügyi centrum 
épületét. Az utóbbival ellentét-
ben, a katolikus közösség épü-
letével kapcsolatban nem me-
rült még fel probléma. A meg-
rendelő egyház maradéktala-
nul elégedett a tervekkel. Ta-
valy év végén adtak megbí-
zást a tervezésre, melyek idén 
tavasszal készen is lettek és 
mostanra már minden enge-
dély rendelkezésre is áll. Kivá-
lasztották a kivitelezőt, augusz-
tus 21-én letették az alapkövet 
és építkeznek. A munkát a ko-
moly referenciákkal rendelkező 
GOMÉP Kft. végzi. A fővállal-
kozó végszámláját a szerződés 
szerint akkor fizetik ki, ha már 
minden alvállalkozó megkap-
ta a pénzét. Idén Karácsonyra 
lesz közösségi ház a városban. 
Hogy hogyan és miből? Mond-
ja el Önöknek kedves Olvasó, 
a témában a leginkább érintett: 
András atya, esperes-  plébá-

nos, aki büszkén mutatja meg 
a terveket.

 „Szép lelkipásztori feladat a 
tudás és a kultúra művelése, 
célunk az ember szívének és 
lelkének nemesítése. Boldog 
vagyok, hogy sikerült elérnünk, 
hogy Abonyban legyen egy kis 
kultúrközpont. Egyre több ilyet 
támogat egyházunk ország-
szerte. Sajnos nem sikerült ka-
tolikus iskolát alapítanunk és a 
Petőfi Sándor Művelődési Há-
zat is hiába kapta meg az egy-
ház, nem boldogultunk vele. 
Még 2006-ban nézettük meg 
az állagát az épületnek, miu-
tán azt a Katolikus Egyház visz-
szakapta és sajnos életveszé-
lyessé nyilvánították. A helyi 
önkormányzat 120 millió forin-
tos kárpótlást kapott az állam-
tól az épületért cserébe funk-
ciókiváltásra. Egy ideig bérelte 
a város, gondoltuk, hogy a bér-
leti díjakból szép lassan fel tud-
juk majd újítani, de miután a fö-
dém leszakadt, lépnünk kellett. 
Az igazságügyi szakértő mond-
ta ki a végső szót. Íme a szak-
vélemény összegzése.

Nem állt rendelkezésünkre 
pénz a felújításhoz és az eljá-

ró hatóság két választás elé ál-
lított bennünket. Vagy lebont-
juk az épületet, vagy újjáépít-
jük. Pár hónapos határidő állt 
rendelkezésre mindezen dön-
tés meghozatalához. Közben 
már lekerítettük az épületet, az 
használaton kívül volt. Az egy-
házmegye főépítésze is több-
ször megnézte az épületet és 
azt mondta, hogy a tetőszer-
kezet már teljesen szétmállott 
és bármikor össze is roppan-
hat a tető. A Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház nem állt semmifé-
le műemléki védelem alatt, bár 
fontos része volt a városkép-
nek. Ha a felújítást választottuk 
volna, akkor gyakorlatilag any-
nyira vissza kellett volna bonta-
ni az épületet, hogy csak a 125 
éves földszinti falak maradhat-
tak volna meg. 

Ekkor jött a képbe a LIDL. A 
céget az egyházmegye főépí-
tésze hozta ide, miután a vállal-
kozás megkereste a váci egy-
házmegyét. Bejelentették vé-
teli szándékukat, majd meg is 
vásárolták az épületet. Az egy-
házi hierarchia szabályainak 
megfelelő módon maga a Váci 
Püspök jogosult a végleges 
döntés meghozatalára. El is 
döntötte, eladtuk az ingatlant. 
Én személy szerint nagyon 
megörültem ennek, hiszen le-
vettek egy hatalmas gondot a 
vállamról. Az egyházközösség-
nek egyszerűen nem volt pén-
ze a felújításra! Szóval püspö-
ki döntés született, melyről tá-
jékoztatták az egyházközség 
képviselőit. A kánonjog szerint 
adta el az egyház az épületet, 
majd a Polgári Törvénykönyv-
nek megfelelően én magam is 
aláírtam az adás- vételi szerző-
dést. Az egyháznál nem csak 
az eladások esetében kell en-
gedélyt kérni a püspöktől, ha-
nem a nagyobb összegű vá-
sárlásokkor is.

Szerencsénk volt, mert az el-
adási árból lehetővé vált, hogy 
megépülhet a parókia udva-

Közösségi ház
rán az új közösségi ház. Nagy 
örömmel tölt el, hogy idén Ka-
rácsonyra készen is lesz. Az 
új épület mindenben megfelel 
majd a modern kor elvárásai-
nak. A Műemlékvédelmi Hiva-
tal szakhatósági hozzájárulá-
sát is ki kellett kérnünk a több, 
mint 400 m 2 alapterületű épü-
lethez. A nagyterem galériás ki-
vitelezésű lesz, összesen mint-
egy 200 fő befogadására alkal-
mas, mobil színpaddal és szé-
kekkel. Azt gondolom, hogy a 
közösség központjává kell vál-
nia az új épületnek, de termé-
szetesen nem csak egyházi 
célra szeretnénk azt használ-
ni. Felajánljuk a Város polgárai 
számára is társas rendezvé-
nyek, koncertek, kulturális ese-
mények megtartására is. Ez 
a ház mindenki előtt nyitva áll 
majd. Terveink szerint gyerme-
keknek játszóházi programokat 
szervezünk, lesznek filmvetí-
tések, de táncház is, valamint 
színielőadások.

A főbejárat az udvar felőli ré-
szen lesz, parkolási lehető-
ség a Jókai út felől. A műve-
lődési házban lesznek tanter-
mek, cserkészterem, de még 
kávézó is. A homlokzaton élet-
fa motívum díszeleg, mely egy-
ben a lépcsőház megvilágítá-
si területe is. A régi Szent Imre 
szobrot, mely a visszaemléke-
zések szerint a régi művelődé-
si ház udvarán van elásva, sze-
retnénk a homlokzatra felállíta-
ni. Már folytak kutatások, és ha 
ezt végképp nem találjuk meg, 
akkor ennek másolatát helyez-
zük az épületre. Így minden-
képpen tovább élhet egy pará-
nyi része a múltnak, a régi Mű-
velődési Háznak. „ – mondta el 
lapunknak adott exkluzív inter-
jújában András atya, esperes 
plébános.

Lőrinczy Veronika

Még az idén készen lesz
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Hogyan juthat el oda egy be-
ruházás, hogy áprilisban már 
készen kellett volna lennie az 
épületnek, de még most írtak ki 
rá újra közbeszerzési eljárást? 
Hogyan lehetséges az, hogy 
eddig várt Abony azzal, hogy a 
feladatot el nem végző GEN-
ÉP Zrt.- t elküldje? Hogyan le-
het az, hogy aztán a polgármes-
ter mégsem hajtotta végre- a rá 
nézve törvény szerint kötele-
ző- testületi határozatot és még-
sem állt el a GEN-ÉP-es szer-
ződéstől a város? Mi az oka an-
nak, hogy szemmel látható-
an is silány az elvégzett mun-
ka minősége, mégsem bon-
tották vissza a tetőt? Miért van 
az, hogy Romhányiné Dr. Ba-
logh Edit polgármester a www.
miabonyunk.hu stábjában kere-
si a bűnbakot, amikor hétről hét-
re meg meri írni az internetes 
hírportál, hogy valami nagyon 
nincsen rendben az egészség-
ügyi centrum háza táján?

„Tűrhetetlen, hogy a város jó 
hírnevét lejáratják, problémás 
projektnél ez nem megenged-
hető! „- fakadt ki Balogh Edit 
a testületi ülésen azért, mert 
újabb és újabb írások látnak 
napvilágot ebben a témában. 
Nos, nem a város jó hírnevé-
ről van szó! A probléma, problé-
ma marad, akkor is, ha agyon-
hallgatni igyekeznek egyesek. 
És íme. Sajnos rajtunk röhögött 
egy egész ország, mikor a rönt-

gen gép nem fért be az épület-
be…. De ez cseppet sem vic-
ces. 

Jelenleg folyik a közbeszerzé-
si eljárás. Még nem tudni, hogy 
ki lesz az, aki befejezi az épít-
kezést. Az irányító hatóság ke-
rek- perec kijelentette, hogy 
amennyiben nem lesz kulcsra 
kész az épület november végé-
re, vissza kell fizetni az eddig ki-
utalt pénzt és többet nem is kap 
a város. A félmilliárdos projekt-
tel kapcsolatos jelenlegi köz-
beszerzést meghívásos formá-
ban írták ki, ami szakértők sze-
rint aggályos lehet. Ezt maga az 
irányító hatóság is leírta jelen-
tésében. Amennyiben a közbe-
szerzési tanács ezt nem hagyja 
jóvá, újra indul a verkli és újabb, 
ezúttal nyílt eljárás következhet. 
Lapunk úgy tudja, hogy össze-
sen hét cégnek van lehetősége 
pályázni, őket hívták meg Há-
rom eddig ki nem fizetett alvál-
lalkozó mellett összesen négy 
abonyi cég rúghat majd labdá-
ba az építési munkák befejezé-
sében. 

Közben újabb botrány van ki-
alakulóban. A Közbeszerzések 
Tanácsának elnöke augusz-
tus 18-án jogorvoslati kérelmet 
nyújtott be Abony Város Önkor-
mányzatával szemben. A kére-
lem az informatikai eszközök 
beszerzésével és telepítésével 
kapcsolatos. Lapunk úgy tudja, 
hogy a közbeszerzésben lévő 

határidővel van a baj. Az egész-
ségügyi centrum tehát nagyon 
beteg. Az ügy rendkívül szöve-
vényes. A részletekre később 
visszatérünk. Íme, néhány ada-
lék korábban megjelent cikkek-
ből, tisztánlátás végett:

Mire hivatkoztak?
A késedelem okaként a pol-

gármester által is aláírt jelen-
tésekben a legkülönfélébb dol-
gokat jelölték meg: kedvezőt-
len időjárási viszonyok, terve-
zői hibák, belvíz. Talán a leg-
szebb gyöngyszem a tiszai ár-
vízre való hivatkozás volt.

Sírjunk vagy nevessünk?
„Az abonyi képviselő testület 

tagjai között heves vita alakult 
ki az abonyi egészségügyi cent-
rum beruházása kapcsán, mely 
meglehetősen személyeske-
dőre sikeredett. Annyira össze-
vesztek az érintett felek, hogy 
több képviselő is fogta magát 
és fejvesztve kimenekült a te-
remből. A sort Retkes Mária és 
Krupincza Tibor, az Abonyi Tisz-
ta Udvar Rendes Ház Egyesület 
képviselői kezdték meg, akik kö-
zölték, hogy erre aztán végképp 
nincs idejük. Előtte Krupincza 
durva bekiabálásokkal próbál-
ta Dr. Egedy Zsolt alpolgár-
mesterbe belefojtani a szót, de 
mindhiába. A két távozót követ-
te az MSZP kéttagú frakciója, 
Habony István és Csányi Tibor. 
Kisvártatva a Városunk Fejlődé-
séért Egyesület tagjai is felhúz-
ták a nyúlcipőt. Dudinszky Ist-
ván és Pető Istvánné is elmene-
kült. Balogh Edit megkövült és 
elhaló hangon valami olyasmit 
mondott, hogy : „ Ne hagyjatok 
magamra! „  

„ Nem az a legény aki kivo-
nul, hanem az aki itt marad! „- 
mondta Dr. Egedy Zsolt alpol-
gármester

„ Annak ellenére, hogy a 
több hónapos csúszás, majd 
az egészségügyi centrum be-
ruházás leállása egyértelmű-
en a GEN-ÉP számlájára írha-
tó, Habony István MSZP-s kép-

viselő mégis kiállt a cég mellett, 
azt védelmébe vette és szeret-
te volna, ha kap pénzt előre az 
önkormányzattól, hogy befejez-
hesse a munkát. „

Kovács László, FIDESZ
„ Hiszi a piszi, hogy a GEN-ÉP 

befejezi. Igen, van pénzünk, de 
ez hitelállomány, ebbe nem me-
hetünk bele! Ez nem elfogadha-
tó. Nincsen tovább, van egy fél-
kész téglaépületünk, amire így 
nem kapunk támogatást. Ka-
tasztrófahelyzet van. „

„Nagy gondok vannak az épü-
lő egészségügyi központ háza 
táján. Még áprilisban a terve-
zők kijelentették, hogy nem vál-
lalják a felelősséget az ott vég-
zett egyes munkálatok minő-
ségéért. Ezt írásba is adták. Az 
egyik erősen kifogásolt dolog 
maga a tető volt. Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármester 
szerint azonban a tetővel sem-
mi gond nincs, az remek. Sőt, 
még tavasszal aláírt a polgár-
mester, az előző műszaki el-
lenőrrel karöltve egy teljesítési 
jegyzőkönyvhöz tartozó előre-
haladási jelentést, melyben je-
lezték, hogy kész a tető. De ez 
nem volt igaz. Ezt az irányító 
hatóság is észrevette egy hely-
színi bejárás alkalmával, mely-
nek a vége alapos fejmosás lett. 
És a botrány dagad tovább. „

Lőrinczy Veronika

Önök mondták!
Olvasói kommentek a www.

miabonyunk.hu -ról
„Úgy néz ki, van egy ezer 

sebből vérző beruházása 
Abonynak.

„ Na, ha nekem ilyen tetőszer-
kezetet csináltak volna az biz-
tos, hogy ki nem fizetés, felje-
lentés követte lett volna belőle. „

„A „mű” nem a legjobb ez tény. 
Sem a felhasznált anyagok te-
kintetében, sem a szakmai 
munkát figyelembe véve. Saj-
nos.”

nagyon beteg
Az egészségügyi centrum
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Az MSZP helyi szervezete a 
Báthory út 2. alatt gyűjtötte a 
kopogtató cédulákat. Ez a Mű-
velődési Házhoz tartozik, mely 
közoktatási és közintézmény-
nek minősül, munkahely és 
ezt tábla is hirdeti ezt az épü-
let falán. Ráadásul szavazókö-

gyűjtögetett
Rossz helyen

az 
MSZP

Az MSZP helyi szervezete a Báthory út 2. alatt gyűjtötte a kopogtató cédulákat.
ri helyiség is. Hiába kapott he-
lyet ott a szocialisták helyi szer-
vezete, az ajánlószelvénye-
ket nem gyűjthetik itt tovább. 
A helyi FIDESZ kifogással élt 
a helyszínnel kapcsolatban. A 
legutóbbi testületi ülésen Ko-
vács László bizottsági elnök, 

a FIDESZ polgármester jelöltje 
napirend előtti felszólalásában 
tért ki erre a témára. „ Az MSZP 
helyi szervezete nem megfe-
lelő módon gyűjtötte az aján-
lószelvényeket. …. Jó lenne, 
ha ez nem lenne törvénysértő 
és szépen, nyugodtan, kultu-

rált formában el tudnánk ezt in-
tézni. „ A jelek szerint ez így is 
lesz, hiszen Habony István, az 
MSZP helyi vezetője nem szó-
lalt fel a tárgyban, nyilván tudo-
másul vette a helyi választási 
bizottság döntését.

LŐVE

Abony legnépszerűbb „ szórakozóhelye a MiAbonyunk olvasóinak szava-
zatai alapján 2010. júliusában a Taverna Söröző lett. Összesen 27%-os a 
kedveltség, 292-en szavaztak rájuk. A MiAbonyunk stábja és olvasói nevé-
ben kívánok további színvonalas munkát, szórakoztatást a tulajdonosok-
nak és a dolgozóknak!

LŐVE

Abony legnépszerűbb 
„szórakozóhelye”:  TAVERNA
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„Minket egyetlen polgár-
mester jelölt sem keresett 
meg azzal, hogy támogas-
suk a kampánya során. Mi 
következetesen támogat-
juk Romhányiné Dr. Balogh 
Edit, jelenlegi polgármes-
tert, ahogyan azt négy éve 
is tettük és végig a ciklus 
idején. Azt gondolom, hogy 
igazán független is maradt, 
hiszen nem szabad elfelej-
teni, hogy balos kormány 
volt és jobbos megyei veze-
tés, mégis sikeresek voltak 
az abonyi pályázatok. Annyi 
pályázatot nyert el a telepü-
lés, hogy a következő ön-
kormányzati ciklusra is elég 
lesz. Igaz, még soha nem 
volt ennyi pályázatos forrás 
sem.

Ami Dr. Magyar Gábor pol-
gármester jelöltet illeti, én 
nem tudom megítélni, hogy 
jó vagy rossz jelölt-e, de egy 
biztos, nem élt itthon már 
harminc éve és nincs ben-
ne az abonyi életben. Ne-
kem ez éppen elég! Olyan 
polgármesterre van szük-
ség, aki Abonyban élt az el-

Mondta el a MiAbonyunk-nak adott interjújában 
Tajthy György, az MSZP helyi szervezetének
elnökségi tagja, aki őszintén beszélt 
politikai hovatartozásáról, arról, hogy
kit is támogatnak polgármesteri 
kampánya során és, hogy milyen
összefogás van kialakulóban Abonyban.

múlt években. Ezzel szem-
ben berobbant a köztudat-
ba Dr. Magyar Gábor. Úgy 
látom, hogy valamire na-
gyon összefogott a JOB-
BIK- Magyarok Szövetsé-
ge-KDNP hármas. Azt sze-
retnék, hogy mindenkép-
pen, minden áron bent le-
gyenek a képviselő testü-
letben. Csak meg kell néz-
ni az egyes szavazókörök 
jelöltjeit. Ilyen körzet a 3-as, 
4-es, és a 7-es. 

Mindenesetre én nem va-
gyok köpönyegforgató. So-
kan kérdezték, hogy miért 
ragaszkodom az MSZP-
hez. Nos, úgy gondolom, 
hogy egyszer fent, máskor 
lent. Ez van. Tisztelem azo-
kat az embereket, akik el-
hivatottak és nem váltanak 
pártot, amikor baj van. De a 
mostani indulók között sok 
olyan akad, aki sok pártot 
megjárt már. El is mondom 
nyíltan, hogy ez visszata-
szító! A cél a hatalom meg-
ragadása. Abonynak pedig 
nem ez kell, hanem végre 
egy szakmai alapokon – és 

semmiképpen sem politi-
kai!- nyugvó munkát végző 
képviselő testület. Csak úgy 
lehet fejlődni, ha a pártér-
dekeket félre tesszük mind-
annyian. Az elmúlt nyolc év-
ben mindenki mereven ra-
gaszkodott a saját ideológi-
ájához, de ez nem vezet se-
hova, zsákutca. Ilyenek vol-
tak például az igazgatóvá-
lasztások is. Gyakoroljon 
minden képviselő önkritikát, 
ha nem ért valamihez, ak-
kor inkább ne mondjon vé-

leményt.
Nagyon érdekes lesz a vá-

lasztás végkifejlete. Azt tip-
pelem, hogy mintegy 50%-
os lesz a FIDESZ eredmé-
nye, de lehet, hogy tévedek 
és még sokszínűbb lesz a 
testület. El kellene végre fe-
lejteni a pártokat, meggyő-
ződésem, hogy egyetlen 
párt van és az Abony! Az 
ember egyik legnagyobb hi-
bája az, ha elfogult. 

Lőrinczy Veronika
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Mindez azt is mutatja, hogy a 
kisebbségi szervezetben nagy 
a fegyelem, mert Farkas Flóri-
án elnök – aki FIDESZ-es kép-
viselő is- a települési LUNGO 
DROM-os vezetőket arra kér-
te, hogy a FIDESZ mellett 
kampányoljanak. Ennek meg-
felelően a LUNGO DROM me-

Kit támogat a lUnGO DROM?
Biztos forrásból származó lapinformációink szerint a LUNGO DROM az abonyi 
FIDESZ-es polgármester jelöltet, Kovács Lászlót fogja támogatni kampánya során. 

gyei elnöke és egyben a helyi 
kisebbségi önkormányzat veze-
tője, Raffai László is Kovácsot 
támogatja. A LUNGO DROM a 
társadalomba integrálódni kívá-
nó romák mellett áll. A FIDESZ 
a tanulással és a munkahelyek 
megteremtésével kívánja fel-
zárkóztatni a romákat. Ennek 

érdekében már konkrét lépése-
ket is tettek: eltörölték a megél-
hetési bűnözést jelentő húsz-
ezer forintos szabálysértési kü-
szöböt. Ezen kívül iskoláztatás-
hoz kötik a családi pótlékot, és 
aki bántalmazza a pedagógust, 
az büntethetővé válik. Két évvel 
ezelőtt már a helyi kisebbségi 

önkormányzat is ezen értékek 
mellett tette le a voksát.
Így nem lesz egyszerű dolga a 
kisebbségi származását nyíl-
tan felvállaló Juhász Róbert pol-
gármester jelöltnek, hiszen nem 
fog mögötte állni a „ kisebbség 
többsége”.

LŐVE

Kedves Olvasók!
Hosszú utat jártunk be ad-

dig, míg ezt megtehetjük. 
Lapunk bő három éve elér-
hető az interneten, a www.
miabonyunk.hu címen. Az el-
telt időben sikerült nem csu-
pán Abony, hanem a környe-
ző települések meghatáro-
zó internetes sajtóorgánumá-
vá válnunk. Oldalainkat napi 
gyakorisággal frissítjük. Hí-
reinket nem csupán a szer-
kesztőség munkatársai ír-
ják, hanem Önök, a Lakos-
ság is. Több ezer regisztrált 
felhasználónk van, közülük 
több százan aktívak és részt 
vesznek az internetes be-
szélgetésekben, hozzászó-
lásaikkal színesítve az oldalt. 
Nélkülük nem menne. Igazi 
közösséget teremtettek fel-
használóink, jóban és rossz-
ban együtt vagyunk, segítünk 
egymásnak. Együtt sírunk és 
nevetünk. Internetes Olvasó-
ink nélkül most nem jöhetett 
volna el az a pillanat, amikor 
újság formájában is kézhez 
vehetik Abony legfrissebb hí-
reit és információit. Így min-
denképpen köszönettel tar-
tozom mindazoknak, akik ol-
vasnak bennünket. Mennyi-
en is? A Google statisztiká-
ja önmagáért beszél. Az el-
múlt egy hónapban 72.522 
látogatás történt a www.
miabonyunk.hu- ra, 253.419 
oldalt tekintettek meg az ér-

deklődők, átlagban egy ol-
vasó 6 percet és 33 másod-
percet szánt ránk egy alka-
lommal. Mindezt 20.436 kü-
lönböző számítógépről tet-
ték meg. Szép számok. Ak-
kor viszont miért is van szük-
ség arra, hogy nyomtatás-
ban is megjelenhessünk? 
Nos, vannak olyanok, akik 
nem internethasználók, aki-
ket a számítógép világa nem 
érintett meg, vagy korukból 
adódóan nem használják a 

Nagy örömmel és tisztelettel nyújtom át Önöknek a MiAbonyunk 
internetes hírportál első, nyomtatott formában megjelenő új-
ságját. 

modern technikát. Hiszem 
és tudom, hogy szükség van 
arra, hogy Abony „ Ne csak 
nézzen, hanem lásson is! „, 
mint ahogy egyik szlogenünk 
is mondja. Tények, vélemé-
nyek, ellenérvek, történések, 
cáfolatok, építő jellegű kriti-
kák és viták… Ezek a vezér-
elvek. Nem a szitok és rága-
lom. Még egyszer köszönöm 
Barátainknak, segítőinknek 
a példás helytállást és kel-
lemes olvasgatást kívánok 

Önöknek, most már nyomta-
tott formában is.

Lőrinczy Veronika - LŐVE
Lakatos Tibor Kálmán- TYB

Polyák Attila- polyi
Tóth Attila- mate 
és még nagyon 
sokan mások

Abony 2010-09-01
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„ A pályázatokkal kapcsolatban el kell monda-
nom, hogy egyről sem tudok, amit ne övezett vol-
na botrány! Kőkemény tisztulási folyamat kell. A 
legjobb munkát kell a legjobb áron elvárni. Szak-
mai és nem politikai alapon kell dolgozni. Hisz-
tériával egyszerűen nem lehet települést vezet-
ni! Nem lehet úgy irányítani egy várost, hogy a 
két vezető: a polgármester és a jegyző ellenke-
ző irányba megy. Meggyőződésem, hogy a hiva-

„Hisztériával 
neM leHet
várost vezetni!”
Kollár Péter, az ABOKOM most leköszönő ügyvezetője is indul a pol-
gármesteri székért. Függetlenül, pártok támogatása nélkül. Úgy tűnik, 
meglehetősen bevállalós fajta. Szilárd nézetei vannak a városvezetést 
illetően, ő már belülről is megtapasztalta milyen ez…

tal dolgozói szakmailag megalapozott döntése-
ket tudnak előkészíteni, ha hagyják őket. A való-
ság azonban az volt az elmúlt négy évben, hogy 
a polgármester önkényesen átlépett a szakmai 
döntéseken és felülbírálta azokat. Így a polgár-
mester lejáratja a szakmát. A lakosság csak a 
végeredményt látja, az ahhoz vezető utat azt 
nem.

Lőrinczy Veronika
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Murvainé Kovács Rita 
édesanyja mintegy két 
hete a postaládájában 
egy névtelen levelet ta-
lált, melyben ismeret-
len tettes azzal fenye-
geti Murvainét, hogy 
úgy fogja végezni, mint 
a nagyapja, akit külö-
nös kegyetlenséggel öl-
tek meg: agyonverték- 
amennyiben a FIDESZ 
jelölt nem lép vissza az 
önkormányzati válasz-
táson való részvételtől. 

Lapunk úgy tudja, hogy 
Murvainé nagyapjának gyilko-
sa tettéért tizenkét éves bör-
tönbüntetést kapott, kilenc év 
után szabadult, már szabadlá-
bon van és jelenleg juhászként 
dolgozik az egyik abonyi nagy-
vállalkozónál. A fenyegetettség 
tehát valós. 
Kovács Rita nagyapjának gyil-
kosa a bírósági akták szerint al-
koholista és ezzel az életmód-
dal összefüggésben követte el 

pet, három fej fokhagymát va-
lamint két deci pálinkát majd 
eltávozott, miután betakarta a 
halott férfit. 
Murvainé Kovács Rita lapunk-
nak elmondta, hogy a rendőr-
ségen büntetőfeljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen. A kép-
viselő asszony nem szeretné 
úgy végezni, mint nagyapja, de 
nem is lép vissza a képviselő 
jelöltségtől. 

Lőrinczy Veronika

A gyilkos köztünk van….

szörnyű tettét. A vádlottat a bí-
róság emberölés és kifosztás 
miatt ítélte el. A gyilkos nem el-
mebeteg és nem volt ideiglene-
sen sem ilyen állapotban, ami-
kor embert ölt. Kényszergyógy-
kezelést is elrendeltek alko-
holizmusa miatt. 1999. janu-
ár 6-án az áldozat megkínálta 
étellel és itallal a tettest, majd 
a sértett kérdőre vonta későb-
bi gyilkosát, hogy miért tűnik el 
mindig valami, amikor nála jár. 
Szó szót követett majd a tettes 

feldühödött és „ felkapta a bejá-
rati ajtó közelében letámasztott 
baltát és azzal igen nagy erővel 
az ágyon ülő és kucsmát vise-
lő sértett fejére sújtott többször, 
legalább öt esetben. Az ütések 
következtében a sértett hanyatt 
dőlt az ágyon. Eszméletét elve-
szítette és az elszenvedett sú-
lyos fejsérülések következté-
ben rövid időn belül meghalt. „
A gyilkos ezek után még ma-
gához vett egy zsebórát, egy 
használhatatlan számológé-

Július 31-én helybetöltő páros mérkőzésen vettünk részt 
Budapesten a Statisztika csarnokában. Az ellenfelünk a 
megerősített Malév SC II csapata volt.
Bár az összecsapást 10:3-ra elveszítettük, de a vissza-
lépések után megkaptuk a jogot az NB III-ban indulásra.  
Már elkészült a csoport őszi sorsolása, aminek a hazai meccsei így 
alakulnak:
Montágh DSE Abony NB III-as asztalitenisz csapatának őszi hazai 
mérkőzései:
2010. 08. 28. 11 óra Kőbánya SC
2010. 09. 04. 11 óra Malév SC II
2010. 09. 18. 11 óra Esztergomi ASE
2010. 10. 24. 11 óra Szár KSE
2010. 11. 06. 11 óra Pestújheji SC II
2010. 11. 13. 11 óra Dabas-Sári ASE
2010. 11. 20. 11 óra ATC Tokod II
A mérkőzések helye a Montágh Általános Iskola (Abony, Bicskei u. 2.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiss György

Ping- pong
hírek

Bízza ránk szemügyeit!

DIÁKONAK! Diákigazolvány felmutatásával 

10% kedvezmény

Progresszív szemüveglencse  9.000 Ft-tól
Kontaktlencse
Szemvizsgálat + betanítás 
+ egy pár kontaktlencse + ápolószer  2.000 Ft
Komplett szemüveg  6.990 Ft
Komplett szemüveg vékonyított lencsével 9.990 Ft

Abony, Ráday u. 2.
Tel.: 06 30 906 9439
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Ismeretlen személy tett 
az APEH-nál feljelentést az 
Abony város 100%-os tu-
lajdonában lévő ABOKOM 
Kft. ellen. Kollár Péter lekö-
szönő ügyvezető elmondta, 
hogy a vizsgálat érintette a 
2006-os évet, amihez neki 
még köze sem volt, hiszen 
nem ő volt a cég vezető-
je. Az APEH 2008-tól 2010. 
májusáig pedig nyílt vizsgá-
latot rendelt el. Ekkor gya-
korlatilag mindent vizsgál-
hattak, de semminemű sza-
bálytalanságot nem találtak. 
Kollár sajnálja, hogy a vizs-
gálat kiváló eredményének 
nem volt visszhangja, de 
feljelentés tényének igen.

A 2006-os évre önrevízi-
ót nyújtott be az ABOKOM 

Kőkeményen dolgozik a hivatal
Az előző képviselő testületi ülésen Dr. Németh Mónika jegyző be-
számolt arról, hogy az egyes adónemek esetében milyen a fizetési 
fegyelem, illetve mennyi ügyirat készült mostanság. 
A számok önmagukért beszélnek. 

„ 2009. évben 6397 iktatott ügyirat volt adóügyben, ez 2010. augusztus hónapig 8886 da-
rab, amely közel 2500 darabbal haladja meg az előző teljes év ügyiratszámát. Kommu-
nális adó tekintetében az adóvizsgálat eredményeként elkészült kimutatásból 605 tétel 
feldolgozására került sor, melyből 180 ingatlan már adóztatva volt. Bevallás benyújtásá-
ra 400 esetben küldtük felszólítást, melyből 198 db ingatlanra érkezett vissza bevallás, 
ez a kiküldött felszólítások 49 %-a. Iparűzési adó esetében fizetési értesítő 975, felszólí-
tás 759 esetben került kipostázásra. Gépjárműadó esetében a nem magánszemélyek ál-
tal be nem fizetett adó összege 2010. évben: 22. 444. 010. Ft. „ – mondta el lapunknak 
Dr. Németh Mónika, Abony város jegyzője.
Az önkormányzat kénytelen volt szerződést bontani azzal a céggel, melyet az egyes adó-
nemek behajtásával bíztak meg, mivel érdemi munkát nem tudtak ellátni. Így a polgár-
mesteri hivatal munkatársaira hárult ez a feladat. A dolgozók napi munkájuk végzése mel-
lett végzik el ezt. A cég, mellyel szerződést bontottak, kapott ugyan előleget, de azt visz-
sza is utalta az önkormányzat számlájára. Amit a korábban megbízott cég 6-8 emberrel 
nem tudott elvégezni, azt a hivatal három dolgozója igen. A hivatali munkatársak kapa-
citása is véges, így, a helyi iparűzési adók behajtását is rájuk bíznák, létszámot kellene 
emelni a jegyző elmondása szerint.
Lapunk úgy tudja, hogy az önkormányzat kénytelen volt a Dr. Szebellédi István könyv-
vizsgáló által jegyzett céggel szerződést bontani, hiszen előzetesen félmilliárdos adóhát-
ralékot állapítottak meg, mely szám nem minősült igaznak. Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester a nagy szám elhangzásakor az előző városvezetést bírálta élesen több fó-
rumon is. Aztán bebizonyosodott, hogy nem volt igazuk.

Lőrinczy Veronika

APeH: Tökéletes!
Tökéletes eredménnyel zárult az az APEH vizsgálat, mely most zárult le és az ABOKOM Kft. ellen 
folyt. Ezt egyetlen mondatban megemlítette a testületi ülésen Romhányiné Dr. Balogh Edit polgár-
mester is. Mi is volt a kutakodás tárgya?

még a vizsgálat előtt. Erre 
azért volt szükség, mert 
több egymásnak ellentmon-
dó könyvvizsgálói állás-
foglalás után kiderült, hogy 
igenis van Társasági Adó fi-
zetési kötelezettsége a cég-
nek és az ÁFA-t nem nettó, 
hanem bruttó módon kell el-
számolni. Összesen utólag 
így húszmilliós fizetési kö-
telezettsége keletkezett az 
ABOKOM-nak, mely most 
jelentkezik. Az önkormány-
zat nem adta oda az ÁFA-t 
saját vállalkozásának, így 
komoly pénzügyi gondok 
elé néz a cég. 

Ezt tetézi, hogy hatalmas 
az ABOKOM kintlévősége 
is, ez 60-65 millió forintra te-

hető. Kollár Péter szerint az 
önkormányzatnak segíte-
nie kellene a vállalatot az-
zal, hogy odaadja a 14 mil-
lió meg nem fizetett ÁFA-t 
és keményen végre kelle-
ne hajtani a tartozásokat is, 
melyet az adónemek tekin-
tetében már java részt sike-
rült a hivatalnak teljesítenie.

Amit még a 
feljelentésekről 
tudni érdemes

Talán kevés olyan önkor-
mányzati tulajdonú cég van 
az országban, mely annyi 
vizsgálaton ment keresztül, 
mint az abonyi ABOKOM 
Kft. Minden esetben névte-
len feljelentő kért vizsgálatot 

és vélhetően ugyanabból a 
körből származó személy 
vagy személyek. A feljelentő 
olyan információkkal rendel-
kezett volt, ami szerint vél-
hetően bennfentes volt. Már 
az előző igazgató idején is 
folytak vizsgálatok. Nem 
csak az APEH kutakodott, 
hanem a munkaügyisek, 
környezetvédelmisek is és 
telephelyet is keményen el-
lenőrizték. Az APEH annak 
ellenére sem marasztalta 
el az ABOKOM-ot, hogy az 
önkormányzat könyvvizsgá-
lója és az adóhatóság eltérő 
szakvéleményt adott.

LŐVE
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Négy évvel ezelőtt az új pol-
gármester beiktatásakor nem 
mást mondott az abonyi ivóvíz-
ről, mint azt, hogy férges, és aki 
tudja, az ne igya, de még főzés-
re se használja. A város első 
asszonya gyorsan ígéretet is 
tett arra, hogy gyorsan rende-
zi a kérdést. Azóta eltelt több 
év és a helyzet maradt változat-
lan. Sőt, többször is előfordult, 
hogy férgek voltak a vízben és 
kifogásolt vagy nem elfogadha-
tó minősítést kapott az, ami a 
csapokból folyik Abonyban. Ez-
zel kapcsolatban a hivatalos tá-
jékoztatás rendre elmaradt, az 
egyébként közadatnak nevez-
hető vízminta vételi eredmé-
nyeket nem hozták nyilvános-
ságra. Annak érdekében, hogy 
tisztán láthassanak, kikértem 
az ABOKOM Kft-től a vízmin-
ta vételi eredményeket az el-
múlt másfél évre vonatkozó-
an, melyet megtalálnak a www.
miabonyunk.hu internetes hír-
portálon. 

Abonynak jelenleg van egy fo-
lyamatban lévő pályázata az 
ivóvíz minőség javítása hang-
zatos néven, de erről vajmi ke-
veset tud a közvélemény. A fő 
csapásvonal az arzénmentesí-
tés és ez egyben azt is jelenti, 
hogy a férgek szakértők szerint 
maradnak. Meg az egyéb nem 
kívánatos vízzel kapcsolatos 
tényezők is. Az arzéntartalom 
az abonyi ivóvízben épp, hogy 
meghaladja, vagy nem halad-
ja meg az EU által előírt szigorú 
mértéket, mely 10 mikrogramm 
/ liter. Korábban az EU szab-
vány bevezetése előtt ez a mér-
ték még 50 volt. Abony ez év 
elején nyert 312.300.000 forin-
tot EU-s pályázaton az arzén-
mentesítésre, melyhez 10%-os 
önerőt is mellé kellett tennie a 
településnek. Sajnos a pályázat 
csak az összes költség 20%- 
ának mértékéig engedi a vízhá-
lózat cseréjét, ez mintegy 6 km 
szakaszra lesz elég. Így néhány 
szerencsés utcában ez meg is 
fog történni. Erre lenne igazán 

szüksége Abonynak, hiszen 
a szerves anyag tartalom a fő 
gond, melynek következményei 
a férgek is. Ez pedig az elörege-
dett csövek cseréjével lenne or-
vosolható. 

A pályázat tartalma egy olyan 
korszerű tisztítórendszert telepít 
Abonyba, melynek üzemelte-
tése horrorisztikus költségeket 
fog róni a lakosságra. Kiszivár-
gott információk szerint a gaz-
daságosság érdekében mint-
egy 30-40%-kal kell megemel-
ni az ivóvíz díját. A projektleírás-
ban még 15 %- os vízdíjeme-
lést terveztek. Végső soron a 
fogyasztók fizetnek majd. Úgy 
tudjuk, hogy a pályázat műszaki 
tartalmáról a polgármester nem 
konzultált kellőképpen a későb-
bi üzemeltetővel, az ABOKOM-
mal. Ők már korábban megkon-
gatták a vészharangot, hogy 
tudják, hogy drága lesz a „ buli 
„. A szabvány szerint azonban 
kötelező az arzénmentesítés, 
nincs mit tenni. 

Kollár Péter, a vízhálózatot 
üzemeltető ABOKOM most le-
köszönő igazgatója lapunknak 
az abonyi ivóvízhálózat kor-
szerűsítéséről a következőket 
mondta:

„Csak reménykedni tudunk 
abban, hogy a mostani ivóvíz 
tisztítási pályázat végére a szer-
ves anyag tartalom csökken-
ni fog az ivóvízben. Összesen 
40 km hosszan lesz szivacsos 
mosás, tisztítás. A problémám 
„ csupán „ annyi ezzel, hogy a 
teljes hálózat hossza ennek a 
duplája. Mi lesz a többi résszel? 
A szivacsos mosás egyébként a 
lehető legjobb megoldás lenne, 
de attól tartok, hogy pontosan 
a kicsi, szűk keresztmetsze-
tű utcák, kereszteződések ma-
radnak majd ki, ahol a legtöbb 
a gond. Tisztítópatronnal fog 
üzemelni az új rendszer, és en-
nek az élettartama fogja meg-
határozni a költségeket. Sajnos 
nem tudtak eddig pontos ada-
tot mondani arra, hogy ezeknek 
mennyi az élettartamuk. Lehet, 

Arzénes nem lesz,
de férges marad

Vigyázzanak értékeikre!
Temetői lopás

Az alábbiakban olvasói levél és egy-
ben segítségkérés következik, az 
eset a közelmúltban történt:

Szervusz Veronka!
Segítségedet szeretném kérni! Ma kint voltam a 
nagytemetőben délután 5 óra körül. Míg a sírtól el-
vittem a szemetet a tárolóba, ami csak pár méter, 
valaki,/akit én nem láttam/ ellopta a táskámból a 
pénztárcámat, benne természetesen minden fontos 
iratommal, bankkártyámmal együtt. A tárcámban 
volt többek között a nemrég elhunyt bátyám fényké-
pe is, ami számomra pótolhatatlan emlék. Az irato-
kat lehet pótolni, csak bosszúság, bankkártyát rög-
tön letiltattam,de a kép...

Segítségedben bízva, puszillak: GYM

Igazgató Úr
A múlt heti ülésen Abony város képviselő testülete döntött ar-

ról, hogy három évre Gáspár Csabát bízza meg az ABOKOM 
Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával. Ezúttal nem 
külsős jelölt nyert, hiszen Gáspár Csaba évek óta dolgozik 
az önkormányzat cégénél. Szerkesztőségünk nevében jó és 
eredményes munkát kívánunk a fiatal szakembernek. 

LŐVE

hogy egy, de lehet hogy kettő 
vagy három év. …. „

Az igazi megoldás a teljes 
csőcsere lenne, de ez csak 
álom, mert ezt egyetlen pályá-
zat sem teszi lehetővé. Önerő-

ből jelenleg megoldhatatlan, hi-
szen olyan magasak a költsé-
gei. – mondták el lapunknak 
szakemberek.

LŐVE
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A múlt héten megtörtént a Tesco áruház 
hivatalos átadása. 

Az ünnepségen Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
mondott köszöntő beszédet és kitért arra, hogy korábban azt 
gondolták, hogy kis- és középvállalkozások jönnek majd erre a 
területre, de ez nem valósult meg. Helyette az önkormányzat ka-
pott az ingatlanára egy befektetői csoporttól egy nagyon előnyös 
ajánlatot és eladták azt a TESCO-nak. A pénzből útalapok ké-
szítését oldották meg ebben az évben. Mint azt már megírtuk a 
www.miabonyunk.hu-n, Abony polgármestere először nem tá-
mogatta, hogy a TESCO-s pénzből készüljenek utcák, ezt a he-
lyi FIDESZ erőltette és végül el is érte. Most már mindenki örül 
annak, hogy a vételárból sok utca gondja megoldódott. Balogh 
Edit gratulált a megnyitás alkalmából és a város nevében aján-
dékot is hozott, többek között városzászlót is. Reményét fejez-
te ki, hogy majd helyi beszállítók, őstermelők is lesznek, akik ide 
adják el portékáikat. Zöldségre, gyümölcsre és tojásra gondolt. 
Romhányiné Dr. Balogh Edit a TESCO pulpitusán mondott kö-
szöntőt, majd az áruház igazgatóval közösen elvágták a nemzeti 
színű szalagot. Lapunk úgy tudja, hogy Balogh Edit személyesen 
működött közre abban is, hogy a TESCO nyitásra megkaphassa 
az összes engedélyt, melyet a megnyitón meg is köszönt neki a 
multilánc vezetősége.

 Romhányiné Dr. Balogh Edit a közelmúltban személyesen 
részt vett a LIDL Abonyba, a lebontott művelődési ház helyére 
történő települése elleni tüntetésen. Igaz, itt elmondta, hogy iga-
zándiból nem a LIDL-vel van baja, hanem azzal, ahová települ. 

Polgármesterünk végső soron
örül a teSCO-nak

MiAbonyunk
Ne csak nézz, láss is!

Impresszum: 
Kiadja a MiAbonyunk Safe Kft.
2740 Abony, Antos János út 20.

Főszerkesztő:
Lőrinczy Veronika

Ellérhetőségek: 30/9-670-313
szerkesztoseg@miabonyunk.hu 

és vveroniq@citromail.hu
Munkatárs: 

Lakatos Tibor Kálmán

Az írások és képek valóságtartal-
máért a szerzők vállalják a fele-
lősséget. A szerkesztőség a szá-
mára beküldött anyagokat: képe-
ket, cikkeket, a 

www.miabonyunk.hu-n 
megjelent hozzászólásokat, in-
formációkat, szabadon felhasz-
nálja.

Hirdetés felvétel:
30/9-670-313

Lapunk kíváncsi arra, hogy majd a LIDL megnyitóján is ott lesz-e 
a város első asszonya és nekik is segít-e az engedélyek beszer-
zésében. Persze ezt csak akkor teheti meg, ha az abonyiak is-
mét a polgármesteri székbe ültetik szavazataikkal.
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Legfőbb célunk:
Becsületes helytállás, tisztesség, a polgárokkal való alkotószövetség,

és városunk közügyeinek hűséges szolgálata!

A FEJLŐDŐ ABONYÉRT!
JelÖltJeInK A VÁlASZtÓKÖRZeteKBen:

Önök fizetett politikai hirdetést olvastak.

1. választókörzet
Kovács László

8. választókörzet
Egedy Zsolt

3. választókörzet
Murvainé 

Kovács Rita

6. választókörzet
Mészáros László

2. választókörzet
Paczáriné

Barna Rozália

7. választókörzet
Parti Mihály

4. választókörzet
Kocsiné

Tóth Valéria

5. választókörzet
Fekete Tibor
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ELÉG A MOCSOKBÓL!

Tiszta szívvel! - Tiszta kézzel!
Válasszuk közösen a biztonságot!

Kovács László 
az Ön polgármester jelöltje

Önök fizetett politikai hirdetést olvastak.


