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A tornán játszó csapatok já-
tékukkal tisztelegtek a tragikus 
hirtelenséggel, fiatalon elhunyt 
abonyi kiváló kézilabda játé-
kos, Makai Máté előtt. Az idei 
szezonban az abonyi lányok már 
ABONETT KC néven szere-
pelnek a bajnokságban, megkö-
szönve ezzel is a főszponzor tá-
mogatását, mely abonyi vállalko-
zás segítsége nélkül nem végez-
hettek volna mind az ifik, mind 
a felnőttek az előkelő máso-
dik helyen. Ebben a szezonban 
a hölgyeknek a dobogó legfel-
ső fokának a megcélzása a terv. 
Megérdemelnék, hiszen hatal-
mas, önfeláldozó edzésmunka 
áll a teljesítmény mögött. Brandt 
Tamás edző és Kosaras Lász-
ló elnök és nyilván a lányok is 
mindent meg is fognak tenni an-
nak érdekében, hogy a csapatok, 
mind a felnőtt, mind az ifi végre 
aranyérmes lehessen. Ha ez sike-
rül, akkor akár az eggyel maga-
sabb osztályban, az NB I/B-ben 
való szereplést is bevállalják.

A férfi csapat a múlt év gyenge 
teljesítményét követően, a me-
gyei bajnokságba csúszott visz-
sza. Ennek alapvető oka az volt, 
hogy a felnőttek „elfogytak”, 
nem volt utánpótlás és pénz nél-
kül nem lehetett vendégjátéko-

sokkal kiegészíteni a gárdát. A fel-
nőtt férfiak egy része abbahagyta az 
aktív sportot, mások komoly sérü-
lésekkel bajlódtak, műtéteken es-
tek át. Pest megye helyett a férfiak 
a Jász- Nagykun Szolnok megyei 
bajnokságban játszanak, melyet 
külön kellett kérelmezniük. A fér-
fi csapat most alakul újjá, néhány 
felnőttel kiegészülve az ifisták 
kapnak főszerepet, Nagy Attila 
edző segítségével.

Íme a torna összefoglalója, Hege-
dűs Gabriella női csapatkapitány-
tól:

Jó célt szolgáltak a mérkőzések 
mind a fiúk, mind a lányok részére.
Férfi mérkőzések:
Abony KC- Tápiószele SE 
32-31 (17-15)
Tápiószele SE- Máté Barátai 
26-30 ( 9-14)
Abony KC - Máté Barátai 
20-34 ( 12-15)
1. Máté Barátai
2. Abony KC
3. Tápiószele SE
Gólkirály: 
Benkucs Zoltán (Máté barátai) 
21góllal
Legjobb kapus: 
Tápiószele kapusa
Legjobb abonyi játékos: 
Vágó Roland (Abony KC)
Női mérkőzések:

Forduló Hazai csapat Vendég csapat Felnőtt

időpont

Ifi

időpont

1. 2010. 09. 11 Kisteleki KK Abonyi KC - Abonett      16:00     17:45

2. 2010. 09. 18.  Abonyi KC - Abonett Soltvadkerti TE      18:00     16:00

3. 2010. 10. 02. Marosmenti NKSE Abonyi KC - Abonett      17:00     15:00 

4. 2010. 10. 09 Abonyi KC - Abonett Kézilabda Szeged SE      18:00     16:00

5. 2010. 10. 16 Medgyesegyháza SE Abonyi KC - Abonett      16:00     14:00

6. 2010. 10. 23. Abonyi KC - Abonett Bácsbokodi NKSE      18:00     16:00

7. 2010. 10. 31    Túrkevei VSE-Lechler  Abonyi KC - Abonett      15:00     13:00

8. 2010. 11. 06. Szeghalmi NKC Abonyi KC - Abonett      18:00     16:00 

9. 2010. 11. 13. Abonyi KC - Abonett Felföldi István SE Újkígyós      18:00     16:00 

10.2010. 11. 21 Abonyi KC - Abonett Kisteleki KK      17:00     15:00

11.2010. 11. 28 Soltvadkerti TE Abonyi KC - Abonett      17:00     15:00

12.2010. 12. 05 Abonyi KC - Abonett Marosmenti NKSE      17:00     15:00

13.2010. 12. 12 Kézilabda Szeged SE Abonyi KC - Abonett      16:00     18:00

14.2010. 12. 18 Abonyi KC - Abonett Medgyesegyháza SE      18:00     16:00 

15.2011. 02. 12 Bácsbokodi NKSE Abonyi KC - Abonett      18:00      16:00

16.2011. 02. 19 Abonyi KC - Abonett Túrkevei VS-Lechler      18:00     16:00

17.2011. 02. 26 Abonyi KC - Abonett Szeghalmi NKC      18:00     16:00

18.2011. 03. 05 Felföldi István SE Újkígyós Abonyi KC - Abonett      18:00     16:00

Legjobb abonyi játékos: 
Hegedűs Gabriella

A TORNÁT 
TÁMOGATTÁK: 

Makai Tibor és családja, Újvilág 
MGÉSZ ABONETT, Pintér és 
Társa Kft., Ferrobau-Abony Bt., 
Aranykemence Kft., Pék ABC, 
Háry Söröző, Városi Sport-
csarnok, Ferrum Műszaki Bolt, 
Sport-divat Adidas Bolt.

ABONETT KC - Vecsés SE 
39-17 (16-7)
DANUKE KC- Vecsés SE 
31-23 (17-14)
DANUKE KC- ABONETT-KC 
24-33 (11-15)
1. ABONETT KC
2. DANUKE KC (Dabas)
3. Vecsés SE
Gólkirály: Kövér Judit 
(ABONETT KC) 27góllal
Legjobb kapus:  
Bakosné Zana Nikoletta 
(ABONETT KC)

Makai Máté emléktorna
Az immár hagyományos magas színvonalú sportrendezvényt idén augusztus 29-én
 rendezte meg az Abonyi Kézilabda Klub a Városi Sportcsarnokban.
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Lassan 1,5 év után eljutot-
tunk arra a pontra, hogy stúdió-
ba mehettünk, megvallom őszin-
tén nem voltunk profik DE kez-
dőként senki sem az. :) Azon va-
gyunk, hogy minél jobbak le-
gyünk. A demo anyagot a szolno-
ki Denevér Hangstúdióban volt 
szerencsén rögzíteni. BÜSZKÉN 
jelenthetjük ki, hogy ÖNERŐ-

CD-t ad ki az abonyi

BŐL finanszíroztuk, 
mi koncerteztük ösz-
sze az ehhez szükséges 
pénzt. A 2 felvett szám 
pedig a sokat vitatott 
időszakból van “kinek 
a számai ezek” ha még 

emlékeztek rá. Hát mi nem enge-
dünk a műbalhénak, mivel kon-
certeken kedvencek így ezeket 
rögzítettük:

1. Pénzt vagy életet
2. Táncolok
Előrebocsájtom, hogy a fel-

vételekkel kereskedelmi cé-
lunk NINCS! Maximum any-

Crossroads
nyi, hogy készülnek lemezek 
borítóval,grafikával, és aki szeret-
ne egy példányt, az az előállítási 
költség fejében beszerezheti ezen 
a címen: ezisfoglalt-01@hotmail.
com, egy nevet és példányszámot 
kéretik feltüntetni valamint te-
lefonszámot. Ezeket a számokat 
azért rögzítettük, hogy aki meg-
tisztel minket figyelmével az JÓ 
MINŐSÉGBEN hallgathassa 
meg a zenekart. A zenekar nevez 
egy európai szintű tehetségkuta-
tóra is, EMERGENZA Feszti-
vál a neve, meglátjuk mit tudunk 
összehozni. A koncertsorozatok 
Debrecen, de főleg budapesti klu-

bokban lesznek. 
Megemlítendők a felvételben 

közreműködők és egyúttal kö-
szönjük is nekik a segítséget: 
Felvétel-Tóth Zoltán, Keverés/
Mastering-Cserfalvi “Töfi” Zol-
tán és Boros Béla

A The Crossroads stúdiófelvéte-
lek meghallgathatók az alábbi lin-
ken: 

http://www.bandland.hu/tc
Végezetül
Köszönjük annak, aki végigol-

vasta a cikket ls várjuk az e-maile-
ket CD ügyben. :) 

Szép napot Abony!
The Crossroads

Kocsiné Valika

Mondta el lapunknak adott in-
terjújában Kocsiné Tóth Valé-
ria a FIDESZ képviselője, aki is-
mét megméretteti magát az ön-
kormányzati választásokon. Mint 
ismeretes, Valika a közelmúlt-
ban özvegy lett, mert férje, Kocsi 
Imre hosszan tartó betegség után 
meghalt, négy gyermeket hagyva 
maga után. Politikai ellenfelei saj-
nos rémhíreket terjesztenek róla, 
többek között azt, hogy Budapest-
re költözik, vagy azt, hogy össze-
omlott a tragikus halálesetet köve-
tően. A köztiszteletben álló képvi-
selő asszony jelenleg a fővárosban 

dolgozik és 19 évvel ezelőtt, há-
zasságkötésekor költözött az alföl-
di kisvárosba. A fentieket egyértel-
műen alaptalan pletykáknak ne-
vezte, hiszen folytatja a megkez-
dett munkát és újult erővel vág 
neki a feladatoknak.

„Köszönöm szépen az érdeklő-
dést, nem omlottam össze és nem 
költözünk Budapestre. Van négy 
gyermekünk, pont elég nagy vál-
tozást jelent nekik a tragédia, az 
édesapjuk halála, nem szeretném 
még újabbnak kitenni őket, az ő 
érdekeiket is nézem. Számukra 
most a legfontosabb az élet min-

den területén a stabilitás. Nem be-
szélve arról, hogy most már min-
den ideköt, hiszen az elmúlt tizen-
kilenc év alatt nagyon megszeret-
tem Abonyt. Ez egy egészen más 
életforma, egy másik világ, ami-
be úgy érzem, hogy teljesen mara-
déktalanul be tudtam illeszkedni. 
Itt vannak a barátaim, a családom. 
Miért is mennék én el innen? Nos, 
köszönöm jól vagyok, sosem vol-
tam feladós, sőt még nagyobb in-
tenzitással látok neki a munkához. 
Ha feladós típus lennék, már rég 
nem lennék itt. Férjem betegsé-
ge ugyanis nyolc évvel ezelőtt kez-
dődött, a legtöbb ember már régen 
feladta volna!

Nekem terveim vannak, mind a 
magánéletben, mind pedig a vá-
rossal kapcsolatban. A nélkül 
mondom ezt, hogy eltúloznám a 
saját szerepemet. Abonynak egy 
olyan kisvárosnak kellene len-
nie, ahová szívesen térnek visz-
sza az emberek munka után. Azt 
viszont tudom, hogy ehhez jóval 
több forrás kellene vidékre. Nem 
értek egyet azzal, hogy az ország-
nak Budapest centrikusnak kell 
lennie minden téren.”

Arra, hogy mit szeretne a vá-
lasztás végkifejleteként a képvise-
lő asszony mit szeretne, Kocsiné 

Tóth Valéria elmondta, hogy min-
denképen az lenne a város számá-
ra a kedvező, ha a lakosság a jó-
zan politikusokat választaná. 

„Büszke vagyok arra, hogy az 
önkormányzat, melynek a fele 
FIDESZ-es képviselőkből áll,  el-
érte, hogy a gazdasági válság ide-
jén sem kerültünk csődhelyzetbe. 
Konzervatív politikát folytattunk 
és még fejleszteni is tudtunk, meg-
maradt a fizetőképességünk. Az 
lenne a kedvező, ha együtt állna 
végre minden csillag! Ez azt je-
lenti, hogy FIDESZ-es a kormá-
nyunk, az országgyűlési képvise-
lőnk, az lenne az előnyös a telepü-
lésnek, ha a polgármester és a tes-
tület többsége is ebből a pártból 
kerülne ki. Ekkor lehetne a legjob-
ban pályázati pénzekhez jutni és 
többet fejleszteni. 

Én tisztelem a politikai ellenfele-
imet. A körzetem legfőbb problé-
mája talán a belvízkérdés, eddig is 
próbáltam ebben munkálkodni, de 
erre mindenképpen megoldást kell 
sürgősen találni. Úgy érzem, hogy 
mi nem rombolók, hanem épí-
tők vagyunk és ennek szellemé-
ben kívánunk politizálni a továb-
biakban is.

LŐVE

A híresztelésekkel ellentétben a kép-
viselő asszony nem omlott össze, nem 
akar elköltözni Abonyból és tiszteli po-
litikai ellenfeleit.

adja fel!
neM
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Ítéletidő

Abonyban a színesfém lopá-
sok olyan szinten harapóztak el 
a bűnözők elszemtelenedése mi-
att, hogy már semmit nem kímél-
nek! Augusztus végén az egyik va-
sárnapra virradó éjszaka egy, hét-
főre virradóan kettő családi ház 
faláról vágták le ismeretlen tet-
tesek a gázvezetékeket a sötétség 
leple alatt. Ezek anyaga réz volt, 
és mint informátorunk elmondta, 
ezek nyomás alatt voltak, tehát az 
elvágásuk után ömlött a gáz. 

Ez életveszélyes, nem csupán az 
elkövetőkre nézve, hanem akár 
a családi házak felrobbanásához 
is vezethetett volna. A lakók bé-
késen alszanak, közben jönnek a 
tolvajok és a vonzónak nevezhe-
tő 1100-1200 forintos kilónkén-

ti árért lelopják a rézcsöveket. La-
punk úgy tudja, hogy a TIGÁZ 
munkatársai rohamkocsikkal há-
rították el az üzemzavart és ezzel 
együtt az életveszélyt is. Az omi-
nózus esetek a Török Ignác és a 
Szent László utcában történtek.

„Annyi eszük sincs, hogy elzár-
ják, mielőtt vágni kezdenek! Ol-
tári gondok vannak itt Abonyban. 
Én komolyan nem tudom, hol a 
határ. Ennyire vonzó a vörös réz! 
Ez bizony kimeríti a közveszély 
okozásának fogalmát!” - mondta 
el lapunknak az egyik felháboro-
dott szakember. Úgy tudjuk, hogy 
ez a fajta mentalitás nem jellemző 
az ország más településein. 

LŐVE, 
olvasónk bejelentése alapján

Életveszélyes

„rízbizniSz”
Szeptemberi tanfolyamkezdések

a Lendület nyelviskolánál!
•	 angol	kezdő	–	péntek	délután
•	 olasz	kezdő	–	kedd	v.	csütörtök	délután
•	 angol	haladó	(csatlakozás)	hétfő	és	szerda	este
•	 angol	gyerekcsoport	9-	10	éves
•	 angol	beszédkészség	7-8.	osztályosok
•	 angol	újrakezdő	heti	2x	3v4	órában,	napközben

Érdeklődni:	
Katona	Brigitta
06	70	385	06	75
www.lendulettanoda.hu

A hely ahol tanulni 

hatékony és remek!

a MiAbonyunk hivatalos
számítástechnikai

partnere
Cím: 2740 Abony, 
Szilágyi E. 2/7.
Telefon: 53/361-799
E-mail: 
megabit@mega-bit.hu

Weboldal:
www.mega-bit.hu

Az Abonyi Tiszta Udvar Ren-
des Ház Egyesület 2009-ben be-
perelte Fekete Tibor vállalkozót 
és Abony Város Önkormányzatát, 
mert a két fél között kötött szer-
ződés érvénytelenségét szerették 
volna kimondatni. A bíróság első 
fokú ítéletében elutasította a ke-
resetet és kétszer 381.250 Ft per-
költség megfizetésére kötelez-
te az egyesületet, mint felperest. 
A szerződést még 2001-ben kö-
tötték meg a Strand Kisvendéglő-
re, hosszú távra, összesen harminc 
évre. Fekete Tibor vállalkozó la-
punknak elmondta, hogy először 
még 1993-ban nyerték el verseny-
tárgyaláson az üzemeltetést és az-
óta a bérleti szerződést többször 
módosították. Az első pillanattól 
kezdve szerették volna megvásá-
rolni az akkortájt nagyon lepusz-
tult állapotú épületet, ennek kap-
csán folyamatos tárgyalások foly-
tak. Egy romhalmazban, mint 
tudjuk, nem lehet vállalkozói te-
vékenységet folytatni. A Strand 
Kisvendéglő megvásárlása sajnos 
nem jött össze, mert a Műemlék-
védelmi Felügyelőség ehhez nem 
járult hozzá. Szó volt akkortájt ar-
ról is, hogy az egész strandfürdőt 
eladják befektetőknek.

Adott volt tehát egy lepukkadt 
kocsma, melyet a bérlő szere-
tett volna felújítani. Jobban sze-
rette volna, ha a sajátjával tehe-
ti meg, de ez a lehetőség kút-
ba veszett. Így harminc éves idő-
tartamú szerződést kötött a helyi 
Önkormányzat Fekete Tiborral, 
aki 6,1 millió forintos bérleti dí-
jat egy összegben megtérített. Ez 
egy 505 m2 –es terület, melyen az 
épület is rajta van. 

A felperes keresetében arra hi-
vatkozott, hogy a szerződés a jó 
erkölcsbe ütközik, ezért a vonat-
kozó jogszabály miatt semmis. A 
felperes sérelmezte, hogy nem ír-
tak ki pályázatot a Strand Kisven-
déglő üzemeltetésére, mert ha ki-
írták volna, nyilván ők is pályáz-
tak volna. A Pest Megyei Bíró-
ság azonban egész egyszerűen 
nem talált jogalapot arra, hogy az 
Abonyi Tiszta Udvar Rendes Ház 
Egyesület miért is perel. Sőt. A 
perben szereplő szerződés 2001. 
június 01-i keltezésű és az egye-
sületet 2005. október 27-én vet-
ték nyilvántartásba, így a szerző-
dés megkötésének időpontjában 
még nem is létezett, ezért egy pá-
lyázati eljárásban sem tudott vol-
na részt venni.

„A magyar jogrendszer olyan 
perbizományon alapuló jogérvé-
nyesítést nem ismer, melyre a fel-
peres hivatkozik, így a felperes 
……. perindításra nem jogosult.” 
- idézet az ítéletből.

Sőt a Pest Megyei Bíróság 
határozatában leírja, hogy a 
szerződés megkötése és a fel-
jelentés között eltelt indoko-
latlanul hosszú idő, pontosan 
nyolc év. Így ezért ez a jóhi-
szemű joggyakorlással ellen-
tétes magatartás, joggal való 
visszaélésnek is minősíthető 
és a szerződést kötő szemé-
lyek zaklatásának is tekint-
hető a vonatkozó jogszabály-
ok szerint.

Fekete Tibor vállalkozónak már 
nagyon elege van a rosszindula-
tú feljelentésekből és zaklatásból. 
Lapunknak elmondta, hogy nem 
érti miért baj az, ha egy önkor-
mányzati bérleményt sikeresen 
tud üzemeltetni egy helyben adó-
zó, helyieket foglalkoztató vállal-
kozó. Az ellen senkinek semmi-
nemű kifogása nem volt, amikor 
a stranddal szembeni, szintén Jó-
kai úti volt nevelőotthont a me-

gyei önkormányzat 80 millió fo-
rintért adta el szintén helyi vállal-
kozónak. Az ingatlan 2,5 Ha-os 
területen fekszik, több ezer négy-
zetméter beépített ingatlannal. 
A feljelentést tevő Tiszta Udvar 
Rendes Ház Egyesület az idei ön-
kormányzati választásokon már 
nem indul, tagjainak egy része a 
KDNP-s színekben politizál to-
vább és küzd a képviselő testüle-
ti helyekért. 

MiA hír

Megmérettek a jog előtt 
és könnyűnek találtattak….
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Azt, hogy van egy honapunk, a 
www.miabonyunk.hu, mely hosz-
szú évek óta segít Abony város la-
kosságának abban, hogy érdemi 
információkat kapjon a település 
lakossága az itteni történésekről. 
Az internetes újság segített az or-
szággyűlési választásokon – pártál-
lástól függetlenül- mindazoknak, 
akik szerették volna ezen a fóru-
mon elérni a lakosságot. Használ-
ta is minden oldal. Aztán eljött a 
nyárutó és vele együtt a kampány, 
mely az ingatag önkormányza-
ti székekért folyik. Ugyanazt tet-
tem, amit eddig: tájékoztattam, té-
nyeket, dokumentumokat közöl-
tem, továbbra sem nézve azt, hogy 
most melyik politikai erő áll a hát-
térben. Kicsinyke porszemnek lát-
tam magam továbbra is, nem a vá-
lasztások tárgyának, hiszen sosem 

voltak politikai céljaim. Na, ekkor 
álmomban hatalmasra nőttem, és 
céltáblává változtam. Az esemé-
nyek hirtelen felgyorsultak, ördö-
gi koncentrikus körökként kezdett 
el forogni minden és villámok ci-
káztak a levegőben. Én csak moso-
lyogtam. Gondoltam, hogy ez csak 
egy álom, mondogattam is ma-
gamnak.

Megmutattam egy tulajdoni lap-
pal Abony város lakosságának, 
hogy Dr. Magyar Gábor bejelen-
tett lakcíme, a Köztársaság út 1. kié 
és milyen állapotban van. Igaz, ké-
sőbb kiderült, hogy a polgármes-
ter jelölt bérli a házat. Aztán füst 
kezdett el gomolyogni, mert zavar 
támadt az erőben és ultimátumo-
kat, valamint telefonos fenyegetést 
kaptam, páromat raportra hívta az 
érintett ingatlantulajdonos. Ekkor 

a gyomrom már émelyegni kez-
dett, de továbbra is úgy éreztem, 
hogy a jó oldalon állok, Abony vá-
ros lakosságáén. Az ég elsötétült 
és a www.miabonyunk.hu-n egyre 
több gusztustalan fedőnevű olvasó 
kezdett el rólam (és nem politikai 
ellenlábasairól) undorító dolgo-
kat firkálgatni. Sőt. Valami elkez-
dett fortyogni a Pokol bugyrában 
és éppen véletlenül arról kezdtek el 
jogsértő bejegyzéseket írni, akié a 
Köztársaság út 1. Minden erőmet 
összeszedtem, szemem ping- pong 
labdává dagadt, de a gép előtt me-
redtem éjjel és nappal párommal, 
hogy eltüntessük a nyomdafes-
téket nem tűrő ocsmányságokat. 
Miután sikerült és ezt a támadást 
is visszavertük barátainkkal együtt, 
megpróbáltam hátra dőlni a szé-
kemben, de egy érces férfihang ki-

Az igazi rémálom

álmodtam,rémeset.

penderített onnan.
Telefonon ismét megfenyegettek, egy cikk miatt, melyben leír-

tam, hogy Murvainé Kovács Rita abonyi képviselő nagyapjának 
gyilkosa szabadlábon van és jelenleg az egyik abonyi nagyvál-

lalkozónál juhászként dolgozik. Megtudtam, hogy nem csak 
engem hívogatott az érintett vállalkozó édesapja…. Aztán az 
ég elsötétült és ismét – az összesen mintegy 20 felhaszná-
ló néven szavazgató és kommunikáló olvasónk- újabb rágal-
mazó és gusztustalan bejegyzést vésett a www.miabonyunk.
hu- ra. Tette ezt annak ellenére, hogy többször kértem tele-

fonon és a honlapon is, hogy ne tegye. Megírtam, hogy vége a 
nyári szünidőnek és legalább munkaidőben az iskolából ne írjon 
nekem, ha nem muszáj. Utolsó obszcén megjegyzése a Verseghy 
Gimnázium egyes számú szerveréről érkezett. Ezt megírtam…. 

A cikket az olvasó beismerő vallomása és külön kérése után zá-
roltam, már nem látható, de bizonyítékként szolgálhat egy 

eljárás során. Az olvasó levele ma is látható a honlapon, 
közismert személyiség, igazgató úr. 

Ön szerint a politikusok az újságírókat szokták 
elkezdeni fenyegetni? Róluk szoktak gusztus-

talan megjegyzéseket tenni álneveken, hon-
lapokon? Miért azt támadják, aki teszi a 

dolgát és tájékoztat? Miért nem a saját 
tetteikről, terveikről szólnak?

Álmomban megkaptam a vá-
lasztási reklámújságot és megvilá-
gosodtam, a köd oszlani kezdett. 
Szűcs Sándor, a Magyarok Szö-
vetségének abonyi elöljárója ebben 
megmondja a frankót. 

 Na, ennyi a cél, és ennek érdeké-
ben semmi sem lesz drága, semmi-
lyen eszközt nem kímélnek, még 
egy mákszemnyi újságírócskát 
sem. Hogy nemes-e a cél, hogy a 
választópolgárok érdekeit szolgál-
ja-e, én ezek után komolyan nem 
tudhatom. Csak azt tudom, hogy 
álmomban átölelt a három gyö-
nyörű gyermekem és egyszer csak 
megszólalt a párom: Édesem kész 
a kávéd! És akkor sajnos belelógott 
a kezem a bilibe. Rájöttem, hogy 
nem is álmodtam az egészet. Na, 
itt tartunk ma, Abony 2010. szep-
temberében. 

Lőrinczy Veronika
főszerkesztő
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A rendezvényre a díjakat az 
Újszász és Vidéke Körzeti Taka-
rékszövetkezet ajánlotta fel, ami-
ért ezúton is köszönetünket fe-
jezzük ki. Sajnos a tervezett hat 
csapat helyett csak öt jelent meg 
a kezdésnél (a Törteli KSK ma-
radt távol), de a kései nyári nap-
sütésben így is sok jó mérkőzésen 
bizonyíthattak a gyerekek. Külö-
nösen az Abonyi KID FC fiatal-
jai voltak elemükben, sorra nyer-
ve meg a mérkőzéseiket. Lendü-
letük végig kitartott, és meggyőző 
fölénnyel, a négy mérkőzésen lőtt 
21 góllal, kapott gól nélkül hódí-
tották el a kupát.

A díjakat Mészáros Zoltánné, a 
Takarékszövetkezet Abonyi Fi-
ókjának vezetője adta át. Külön 
köszönet a játékvezetőként köz-
reműködő Kosaras Mihály, Föl-
di Imre és Rieger Ármin uraknak.

Az Abonyi KID FC torna győz-
tes Csapata:

Kállai Ádám (kapus) – An-
gyal Martin, Balogh Dominik, 
Csibrány Márk, Domokos Laca, 
Hegedűs Misi, Jónás Robi, Kállai 
Márk, Kállai Vendel, Kaló Ben-
ce, Kemenczés Janó (csk), Kovács 
Dani, Lendvai Zalán, Palcsó Vik-
tor. Edző: Földi Tibor

Gratulálunk a Csapatnak a mu-
tatott remek játékért, és minden 
csapattagnak a kitűnő hozzáállá-
sért! Hajrá Abony!

Sz. T. 

Remekelő kisfocisták
2010. augusztus 29.-én, vasárnap első alkalommal került lebonyolításra az Újszászi Ta-
karék Kupa, bajnokság előtti felkészülési torna, U11 korosztályos labdarúgó csapatok 
számára Abonyban, a Labdarúgó Pályán.

Abonyi EREDMÉNYEK
Abonyi KID FC – Albertirsa SE  3 : 0
Abonyi KID FC - Lurkó Focimánia Szolnok 7 : 0
Abonyi KID FC – Rákóczifalva SE  3 : 0
Abonyi KID FC – Szajol KLK  8 : 0
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POLgáRMESTER  
jELöLTEK

•	Juhász Róbert  
Független

•	Kollár Péter 
Független

•	Kovács László  
Fidesz

•	Dr. Magyar Gábor Sándor 
KDNP

•	Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Független 

EgYÉNI 
VáLASzTóKERüLETI

 jELöLTEK

Abony 01.számú választókerület
•	Juhász Róbert,  

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Kelemen Tibor János  
JOBBIK

•	Kovács László  
Fidesz

•	Nagy Béla  
MAGYAROK SZÖVETSÉGE,

•	Nagy Ildikó  
MSZP

•	Temesközy Tamás KDNP 
Zsákai Antal Független

nyilvántartásba vett abonyi jelöltek- 
Önkormányzati választás 2010.

Abony 02.számú választókerület
•	Dr. Abonyi Viktor  

KDNP
•	Bodor Zoltánné  

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Fazekas István  
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

•	Lankus Józsefné  
MSZP

•	Paczáriné Barna Rozália  
Fidesz

•	Pászti Zsuzsanna 
JOBBIK

----------------------------------

Abony 03.számú választókerület
•	Dudokné Veres Ildikó  

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Habony István  
MSZP

•	Király B. Izabella  
JOBBIK

•	Murvainé Kovács Rita  
Fidesz 

---------------------------------

Abony 04.számú választókerület
•	Dudinszky István János  

Városunk Fejlődéséért 
Egyesület

•	Kocsiné Tóth Valéria  
Fidesz

•	Sulyok Istvánné  
Független

•	Szűcs Sándor  
MAGYAROK SZÖVETSÉGE 

•	Tajthi György  
MSZP

 
---------------------------------

Abony 05.számú választókerület
•	Fekete Tibor Károly  

Fidesz
•	Göncöl Ilona  

MAGYAROK SZÖVETSÉGE
•	Pető Istvánné 

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Dr. Soós Ferenc  
KDNP

•	Timár Erzsébet  
MSZP

•	Tóth László  
JOBBIK  

---------------------------------

Abony 06.számú választókerület
•	Baranyai Sándor  

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Gódor Gyula  
JOBBIK

•	Gulykáné Gál Erzsébet  
Független

•	Mészáros László János  
Fidesz

•	Nyitrai László István  
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

•	Szabó Lászlóné  

MSZP
•	Urbán László István 

KDNP 

---------------------------------

Abony 07.számú választókerület
•	Dévainé Kazinczy Sára  

KDNP
•	Habony Józsefné  

MSZP
•	Jágri Istvánné  

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Parti Mihály  
Fidesz 

---------------------------------

Abony 08.számú választókerület
•	Dobozi László  

KDNP
•	Dr. Egedy Zsolt Mihály  

Fidesz
•	Janik András  

Városunk Fejlődéséért  
Egyesület

•	Kiss Béla  
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

•	Mészáros Lászlóné  
JOBBIK
•	Szökrön László  

MSZP

KLB Kontír Bt.
Molnár Károly 
mérlegképes könyvelő

Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k könyvelése
Adóbevallás készítése

Bővebb információkért látogassa meg weboldalunkat:
Iroda: 2740 Abony, Széchenyi u. 8

Telefon: 53/360-483, Fax: 53/360-483
Mobil: 30/637-2664, 30/330-6070
E-mail: molnark@pr.hu, klb@pr.hu

www.klbkontir.hu

Tevékenységi köreink:
Könyvelés, Bérszámfejtés, Adótanácsadás,

ügyvitel-szervezési tanácsadásBízza 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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Az elmúlt évben több mint száz 
abonyi lakos gondolta azt, hogy a 
civilek igenis képesek arra, hogy 
befolyásolják településünk köz-
biztonságát és hatással legyenek a 
közterületen – igen szembetűnően 
észlelhető – bűnözői csoportosulá-
sokra. A CÖT együttműködött és 
járőrözött a rendőrséggel, a polgár-
őrséggel és megpróbálta civil segít-
séggel hatékonyabbá tenni a bűn-
megelőzést. 

A CÖT alapító tagsága, talán 
kissé naivan hitte azt, hogy aki el-
jött a mozgalom kiszélesítésére 
irányuló nyilvános rendezvények-
re, az tenni is akar a közös célokért. 
Persze ez nem lett így, azaz a moz-
galom munkájában – a csapatépí-
tő rendezvényeken való részvéte-
len túl – a magyarságukat ma csu-
pán és főként politikai megfonto-
lásból, igen markánsan hangsúlyo-
zó „tagok”, nem vettek részt. Sem a 
kezdetekkor, sem ma. 

Abonyban ez szinte természetes 
viselkedés. Sőt! A politikai síkon 
elkezdett, majd a személyeskedé-
sig fajult véleménynyilvánítások-

kal sikerült elérni, hogy az önkor-
mányzat, a rendőrség és a polgár-
őrség eltávolodott a civil kezdemé-
nyezéstől. Az egyes prominens vá-
rosi elöljárók „illegitimitást” meg-
fogalmazó kijelentései pedig egye-
nesen a civil kezdeményezés nyil-
vános megalázását jelentették. 

Tették ezt egyébként a helyi tol-
vajok által megtámadott védtelen 
házaspár melletti határozott civil 
fellépés után. „Van erre más mód-
szer is, hiszen ez a rendőrség fel-
adata” hangsúlyozták, talán át sem 
gondolva, hogy a CÖT-tagok 
és más civilek – laikusként bírált 
– fellépése nélkül, másnap talán 
már nem csak vasvillával támad-
ták volna meg a sértetteket és ta-
lán a rendőrség sem vonult volna 
fel, soha nem látott erőkkel a „rend 
fenntartására”. Azóta senki sem 
meri bántani, a hatósági tehetet-
lenséget látva, tulajdonát a bűnöző 
kisebbséggel – és itt a jelző a „bű-
nöző” – szemben hangosan védel-
mezni „merészkedő” házaspárt.  

A példák sora itt még nem érne 
véget… 

Szerencsére, a közösségért való-
ban felelősséget érző abonyi civilek 
nem adták és nem adják fel! 

Ők nem engedik, nem engedhe-
tik, hogy a politika játékszerei le-
gyenek.

„Kell egy csapat”, mely integrál-
ja azokat a civileket, akik figyelnek, 
vigyáznak a többiekre és a környe-
zetükre. Legalább jelzik, ha ve-
szélyben érzik a lakókörnyezetük 
biztonságát és erejüknél, befolyá-
suknál fogva esetleg be is avatkoz-
nak a súlyosabb következmények-
kel fenyegető eseményekbe. 

Döntöttek a legitimitásukat il-
letően és – persze nem véletlenül 
– a választásokat követően, jogilag 
is meghatározott társadalmi szer-
vezetté válnak. Olyan szervezetté, 
mely az önkormányzati támogatás 
fejében sem hajlandó a városi tö-
megrendezvények, vagy a strandon 
tartott diszkó biztosítását a köz-
feladat ellátására   – mint fokozott 
jogi védelemre – hivatkozással, 
szakképzettség, felelősségbiztosí-
tás nélkül és persze ingyen ellátni.

Nem lesz másik városi polgár-

őrszervezet a CÖT! Lesz viszont 
– mint eddig is – az egyedülálló, 
idős, védtelen emberek civil táma-
sza, legyen szó a biztonságról, vagy 
a létfenntartáshoz szükséges napi 
segítségről.

A szervezet célja, hogy a megpá-
lyázott és megnyert, vagy önként 
nyújtott támogatások ne a külsősé-
gek hangsúlyozására, azaz a figye-
lem felhívására alkalmas öltözet, 
felszerelés és járművek beszerzé-
sére, hanem a segítségre önhibáju-
kon kívül szorulók helyzetének il-
letve, Abony közbiztonságának ef-
fektív javítására fordítódjanak. 

A CÖT meg tudja és meg fog-
ja tenni, a legális civil eszközök fel-
használásával mindazokat a lépé-
seket, melyekkel határozott kö-
zösségi választ lehet adni a bűnö-
zésre és a bűnözők cselekedetei-
re! Abony és az Abonyiak bizton-
ságáért!  
„Bátorsággal a közösségért!” www.

cotabony.hu 
E-mail: abojaror@gmail.com  

+36/70/369-2950 
TYB 

CÖt (Civil Összefogás társasága)
– azaz mire képes a politika…

sokat: fény-
másolás, telefon, 

fax, internet várják a vál-
lalkozókat. Ezen kívül széleskörű 
szakmai szolgáltatásokat is nyújta-
nak, melyek a következők lesznek: 
üzletviteli, jogi tanácsadás, vám-
ügyintézés, pályázati szaktanács-
adás, partnerkeresés, marketing ta-
nácsadás, piacra jutás támogatá-
sa, értékesítési stratégiák készítése, 
könyvelés és adó- és pénzügyi ta-
nácsadás. Ez egy nagyon széles ver-
tikum és valóban szükség is van 
minderre. Mire a közel kétszáz 
milliós beruházás elkészül, vél-
hetően az ország már a gazdasá-
gi válságból is kilábal. Akkor pe-
dig tényleg hajrá Abony!

MiA hír

inkubátorház
Abonyban?

Kuriózum:

Nem, nem tévedés, 
valóban lesz egy, a helyi kis- 
és középvállalkozók munkáját se-
gítő inkubátorháza Abonynak. 
Bár az önkormányzatnak sok pá-
lyázati lehetősége lett volna ilyen 
cél megvalósítására még a 2006-os 
évet megelőzően, nem készült erre 
projekt. Nem élvezett elsőbbséget 
a város fejlesztései között ez a cél. 
Igaz, ez érthető is, hiszen van sok 
más egyéb olyan, a lakosság életét 
nagyban befolyásoló projekt, amit 
fontosabbnak értékelhetünk. Ilye-
nek az utak, az oktatási intézmé-
nyek fejlesztései, egészségház vagy 
akár a Főtér program. 

Mindezek ellenére azonban a he-
lyi vállalkozások levegőhöz és elő-
nyökhöz való juttatása kiemelt sze-
repet kell, hogy kapjon, hiszen ők 
teremtenek helyben munkahe-
lyeket és gazdagítják a települést 
a helyi adókkal. Most mégis kie-

légülhet 
egy reális igény, 
hiszen az M.T Hardy Kft. 
131.178.523 forintot nyert el az in-
kubátorház létesítésére. Ez az ösz-
szes bekerülési összeg 65%-a, a 
35%-ot a vállalkozás teszi mel-
lé bankhitel formájában. Ez friss 
hír, hiszen a régiós tanács augusz-
tus végi ülésén döntött a támogatás 
odaítéléséről. A Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség honlapján is megta-
lálható már ez az adat. Tudni érde-
mes még, hogy erre a célra 47 pá-
lyamunka érkezett be és a forrás-
hiány miatt csak kilencet tartott 
támogatásra érdemesnek a tanács. 
Térségünkből még Cegléden nyert 
az Agóra Kft.

Az épületet a Tamási Áron úton, az 
ABOKOM telephelye mellett ala-
kítják ki. Megtudtuk azt is az érintett 

vállal-
kozástól, hogy 
az építkezést lehetőség szerint 
csak és kizárólag helyi vállalko-
zásokkal kívánják lebonyolíta-
ni és minden egyebet is, ami elve-
zet odáig, hogy a vállalkozásoknak 
segíthessenek. Ebben az új közbe-
szerzési törvény is segítségükre lesz 
majd. A tervek szerint egyáltalán 
nem lesz fővállalkozó, a legkiseb-
bek is számítani fognak, és persze a 
működés során is fontosak marad-
nak. Hogy miben is fognak majd 
segíteni?

Bérelhető irodák, műhelyek, tár-
gyalóterem, raktár, oktató és konfe-
rencia terem kerül kialakításra. Tel-
jes körű irodatechnikai szolgáltatá-
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Abony vagyonvédelmi szolgáltatója 

RENDKÍVÜLI ŐSZI AKCIÓ!
Ne a véletlenre, ránk bízza otthonát!

Rendelje meg otthona, üzlete elektronikus vagyonvédelmi rendszerét és üzembe helyezéskor 
CSAK A TELEPÍTÉSI DÍj FELÉT KELL KIFIzETNIE!*. 

Ingyenesen megtervezzük, majd kiépítjük, hálózatra kötjük és üzemeltetjük elektronikus vagyonvédelmi rendszerét!  
Meglévő rendszerek kapcsolását és távfelügyeletét is ellátjuk!  Rendezvényt tart, ideiglenes élőerős őrzésre van szüksége?

Bízza a munkát profikra! Munkatársaink, ügyfeleink igényeinek megfelelően, több évtizedes rendészeti gyakorlattal, 
szakszerűen végzik a tömegkezelést és látják el objektumok felügyeletét. 

Fontosak Önnek a szülei, gyermekei, barátai biztonsága? Az AboPOL Kft. értékeli a gondoskodást! 
2010. szeptember 30-ig megrendelt csoportos bekötés esetén ez évben a 

bázisobjektumon túli minden további végpont távfelügyeletét 5% díjkedvezménnyel biztosítjuk. 
Ne feledje! Nálunk a hűség és a bizalom érték! 

Az éves szolgáltatási díj egyösszegű befizetésével 10 % díjkedvezményt biztosítunk, 
mely valamennyi meghirdetett kedvezménnyel összevonható! 

Az alábbi szolgáltatásai árakkal kínáljuk 24 órás elektronikus felügyeleti rendszerünk igénybevételét, azonnal reagáló járőrszolgálattal:
Betörés-, tűz- és behatolásjelzés vétele (szükség szerint pánikriasztás lehetőségével) 
• Lakások, melléképületek, raktárak felügyelete magánszemélyek részére: 3.000.-Ft+ÁFA/hó        
• Közintézmények, kereskedelmi egységek felügyelete, közületek részére: 5.000.-Ft+ÁFA/hó 

A 24 órás video-megfigyelés szolgáltatási díja: 10.000.-Ft+ÁFA/hó.
RENDŐRöKNEK, POLgáRŐRöKNEK ÉS A CöT TAgjAINAK MINDEN TáVFELügYELETI 

SzOLgáLTATáSBóL 20% HAVI DÍjKEDVEzMÉNYT BIzTOSÍTUNK!
 Idős, egyedülálló személyek számára diszpécserközpontunkban továbbra is biztosítjuk a 24 órás segélyhívás lehetőségét, mely személy- és/vagy vagyonelleni 
támadás, továbbá kritikus egészségügyi problémák, esetén is használható. A „Biztonsági háló” programunkon belül minden abonyi lakos számára ingyenesen 
tesszük lehetővé, hogy központunkon keresztül a segélyhívás a megfelelő szervekhez eljusson.   

Hívjon minket (53/562-025), hogy segíthessünk!   
Az optimális szolgáltatás helyszíni egyeztetése céljából munkatársaink az 53/562-025 és a 06/70/369-2950 

telefonszámokon, továbbá elektronikus úton (abony@abopol.hu) állnak rendelkezésre.
„Az AboPOL a biztonság és a nyugalom szolgáltatója, ahol az ügyfél nem vásárló, hanem partner!” 

*Az akció további részleteiről munkatársainktól lehet érdeklődni! 

Miért is ne?
Honlapok személyre szabott készítése, karbantartása, szerkesztése 
gyorsan és olcsón vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is! Így 

is lehet!

Példa:
www.miabonyunk.hu

www.miabonyunk.hu/jomabonyunk
www.ujszilvas.hu
www.hetihirek.hu

Reklámok minden esetre! Interneten: bannerek, címlapreklámok, 
PR cikkek plusz nyomtatott sajtó megjelenési lehetőségek.

Fényképezés minden alkalomra! Önért akár szárnyra is kelünk, így 
ha kellünk, akár légi felvételek készítését is vállaljuk!

Kreatív ötletekkel, szaktanácsadással várjuk kedves partnereinket!
Egy jó csapat, ahol nem Önnek kell kiötlenie, hogy mit is szeretne!

Írjon: szerkesztoseg@miabonyunk.hu
Hívjon: 30/9-670-313 vagy 20/444-4460

Szerkesszük közösen továbbra is a www.miabonyunk.hu internetes 
hírportált és ezt az újságot! Mert Abony megérdemli. 

Híreit, képeit megoszthatja velünk a fenti elérhetőségeken.
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elégedetlen

idő Park Tulajdonosa, Tóth Tibor 
nem kisebb lépésre szánta el ma-
gát, mint, hogy beperelje az abonyi 
önkormányzatot. Erről a hivatalos 
híradások mélyen hallgatnak is, hi-
szen nincs ok a dicsekvésre. A fel-
jelentés még tavasszal történt, a 
per október 26-ára van kiírva. A 
helyi önkormányzat, még az előző 
polgármester idején kötött szerző-
dést Tóth Tiborral, hosszú évtize-
dekre ingyenes használati lehető-
séget biztosítva a vállalkozó szá-
mára az önkormányzat tulajdonát 
képező erdőre. Vélhetően az ak-
kori képviselő testület tagjai nem 
tudtak olvasni a sorok között, egé-
szen pontosan, nyilván nem volt 
elég idejük annak tanulmányozá-
sára, vagy nem értették, hogy mi-
ről szól a szerződés.

Így történt, hogy a két fél között 
köttetett dokumentumban az áll, 
hogy minden, amit felépít a terület 
használója, az ő tulajdonát képe-
zi és nem az önkormányzatét. Így 
miden, amit a szabadidőparkban, 
ha úgy tetszik, az ország egyetlen 
magánállatkertjében van, Tóth Ti-
bor vállalkozásának jogos tulajdo-
na. Szabó Ferenc, akkori önkor-
mányzati képviselő tehát nem vé-

letlenül mondta a szerződés szen-
tesítése után, hogy „ kidobtuk az 
erdőt az ablakon”, mert nagyon 
úgy néz ki, hogy ez igaz is. Tóth 
Tibor lapunknak elmondta, hogy 
szerette volna a szerződés szerinti 
jogos tulajdonjogát bejegyeztetni a 
földhivatalnál. Ennek feltétele volt 
az is, hogy a helyi önkormányzat 
vezetőjétől beleegyező nyilatkoza-
tot kellett kérnie. Érdekes módon 
Romhányiné Dr. Balogh Edit ezt 
első körben meg is adta. Bizonyára 
nem felejtette el, hogy az előző vá-
lasztási kampányban Tóbiás József 
MSZP-s jelölttel éppen az abonyi 
Állat és Szabadidő Parkban tartott 
választási „ nagygyűlést „. Ennek 
ellenére a polgármester mégsem 
volt túl hálás, hiszen visszavon-
ta beleegyező nyilatkozatát, majd 
nyilván konzultálva tanácsadói-
val, négy nap múlva arról értesí-
tette Tóth Tibort, hogy nem egye-
zik bele a tulajdonjog bejegyzé-
sébe. Na, ekkor szakadt el a cérna 
Tóth Tibornál és beperelte az ön-
kormányzatot. Hosszú évek kitar-
tó munkájának köszönhető, hogy 
tavaly 60.000, nem tévedés, hat-
vanezer belépőjegyet adtak el.

Lőrinczy Veronika

Abonyban
vállalkozások

MiAbonyunk
Ne csak nézz, láss is!

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

Főszerkesztő:
 Lőrinczy Veronika

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

és vveroniq@citromail.hu
Munkatárs: 

Lakatos Tibor Kálmán
ISSN 2062-0233

Az írások és képek valóság-
tartalmáért a szerzők vállalják 
a felelősséget. A szerkesztőség 
a számára beküldött anyago-
kat: képeket, cikkeket, a www.
miabonyunk.hu-n megjelent 
hozzászólásokat, információkat, 
szabadon felhasználja.

Hirdetésfelvétel: 
30/9-670-313 

(nyomtatott sajtó 
és internetes reklám)

A helyi vállalkozók arról pa-
naszkodnak, hogy hiába küzde-
nek a meglévő munkahelyekért, a 
polgármester előnyben részesíti a 
multi cégeket a beszerzések során, 
még csak árajánlatot sem kérnek 
tőlük. Többen arról panaszkodnak, 
hogy a közbeszerzéseket úgy ír-
ják ki, hogy a helyiek még labdába 
sem rúghatnak. Rengeteg munkát 
vidéki vállalkozóval csináltat meg 
az önkormányzat főként a közbe-
szerzési törvény miatt. Mások azt 
mondják, hogy vannak kiemelt, 
preferált cégek, akikkel kivéte-
leznek. Olyan is előfordult, hogy 
Abony város polgármestere, egy 
vállalkozónak, aki az utcája álla-
pota miatt szólalt fel, egy lakossági 
fórumon kereke perec azt mondta, 
ha nem tetszik neki valami, akkor 
el is lehet menni Abonyból. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
idén biztosan nem kampányol a 
parkban. Négy évvel ezelőtt még 
megtehette. Romhányiné Dr. 
Balogh Edit polgármester, egy 
Tóth Tiborral folytatott magán-
beszélgetésen kijelentette, hogy  
maga a szabadidőpark létezé-
se senki másnak nem jó, csakis 
Tóth Tibornak. Ezt a vállalkozó 
felháborítónak tartja. A hatezer 
darab belépő után ugyanis a vál-
lalkozás tetemes helyi iparűzési 
adót fizet helyben, munkahelye-
ket tartanak fent és népszerűsí-
tik Abonyt.

A cérna elszakadt: Tóth Tibor 
perel

Az abonyi Állat és Szabad-



112010. szeptember 8.  Mi Abonyunk

Pusztába kiáltott szavak?

Miért van szelektív káosz? 
Csomóponti téboly! Ócska 
a Jókai utca! Aszafaltkeverő 
üzem a téglagyárban? Ázik 
az Arany ovi! 

Mint ahogyan azt már 
megszokhattuk, több kép-
viselő is felszólalt napirend 
előtt az előző testületi ülé-
sen. Kis problémáknak 
tűnnek általában ezek, de 
a lakosság mindennap-
jait alapvetően meghatá-
rozó és befolyásoló dol-
gok ezek, melyek bosszan-
tók a hétköznapok során. 
Amennyiben ezek végé-
re pont kerül, nagyban nő 
a lakosság elégedettsége. Sajnos, 
sok probléma felvetése csak pusz-
tába kiáltott szólam maradt az el-
múlt négy évben. 

Ilyen a szelektív szemétgyűjtők 
környékén kialakult szelektív ká-
osz. Az próbált eredményt elérni 
felszólalásával Gulykáné Gál Er-
zsébet és sokan mások is már ko-
rábban. Többek között Mészá-

Miért van szelektív káosz? Csomóponti téboly! ócska a jókai utca! Aszafaltkeverő 
üzem a téglagyárban? ázik az Arany ovi! 

ros László is. Gulykáné nemtet-
szésének adott hangot, mert a Szi-
várvány óvoda környékén undorí-
tó mocsok éktelenkedik nap, mint 
nap. Előfordult már, hogy a la-
kosok nemes egyszerűséggel egy 
megnyúzott őztetemet helyez-
tek el itt. „ Egy hét múlva indul az 
óvoda, kérem, tegyenek már vala-
mit az ügyben! Talán nem kéthe-

tente, hanem hetente kellene ürí-
teni a szelektív gyűjtőket !- mond-
ta el Gulykáné Gál Erzsébet füg-
getlen helyi képviselő. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester nem örült a téma is-
mételt felvetésének és nem tett 
arra ígéretet, hogy gyakrabban ürí-
tik a szemétgyűjtőket. Ellenben 

példaként hozta fel, hogy 
tizenegy millió forintba ke-
rülne a szelektív hulladék-
gyűjtők bekamerázása, de 
ezt a bizottság nem támo-
gatta. „A lakosság mindent 
lerak ide, a fejekben mi-
kor lehet majd rendet ten-
ni?” - mondta a város első 
asszonya.

Habony István, a MSZP 
képviselője a Nagykőrö-
si út és a Vasút út ominó-
zus találkozásával kapcso-
latban emelt szót és kifo-
gásolta, hogy az új forgal-
mi rend miatt nagyon bal-
esetveszélyes lett a keresz-

teződés. Habony javasolta, hogy 
szereltessenek fel itt tükröt. A kép-
viselő elmondta, hogy a Szeretet és 
Szegfű út is balesetveszélyes.

Kovács László bizottsági elnök, a 
FIDESZ polgármester jelöltje el-
mondta, hogy a Belsőerdő dűlőbe 
vittek sok-sok kocsi útalap építé-
séből kitermelt földes törmeléket 
még a tavasszal, de ez nem került 
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bedolgozásra. Így a köz-
lekedés nagyon nehézzé 
vált bizonyos szakaszon. 
Azóta a gyom és a par-
lagfű nő rajta. (Lapunk 
úgy tudja, hogy pol-
gármesteri instrukciók 
alapján vitték ide a tör-
meléket.) 

Mészáros Lász-
ló FIDESZ-es bizott-
sági elnök a Jókai út ( 
Dreher- JANO- Strand 
kisvendéglő utcája ) ki-
vitelezése ellen emelt 
kifogást. Elmond-
ta, hogy elég viccesen 
néz ki, hogy a 12 ton-
nás súlykorlátozást jel-
ző és a hepe- hupát je-
lentő tábla kint maradt az utca re-
konstrukciója után is. Ezt nem vé-
letlenül mondta, hiszen az út gö-
röngyösre sikeredett az aszfaltozás 
után. „Első osztályú munkát ren-
deltünk meg, elvárjuk, hogy ez 
ennek megfelelő is legyen!”

Parti Mihály FIDESZ-es kép-
viselő azért szólt, mert nincs lom-
talanítás Abonyban és tele van és 
újra tele is lesz a határ szeméttel. 
„ Szomorúan tapasztalom, hogy a 

közmunka program nem elég ha-
tékony, hiszen a gyom és parlag-
fű nagyon elterjedt a településen. 
Kényszer- kaszálás kellene nagyon 
sok helyen. Az óvoda járdája bor-
zalmas az Arany János úton. A fal 
ázik, nagyon nem kellene megvár-
ni, amíg ennél is nagyobb lesz a 
baj. Most még kevesebb költséggel 
megúszhatjuk a javítást! Szeret-
ném kérdezni, hogy tényleg lesz-e 
aszfaltkeverő üzem a volt tégla-

gyárban. Igaz, erre szükség van, 
mert épülnek utak. Azt is hallot-
tam, hogy komposztáló üzem lesz 
a téglagyár mögött. Én nem va-
gyok benne biztos, hogy aszfalt-
keverő üzemet a város belterüle-
tén kellene létesíteni. Jobb lenne, 
ha ez például a volt folyékony mű-
trágya gyár területén lenne.”

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester elmondta, hogy nem 
tud arról, hogy Abonyban bár-

ki aszfaltkeverő üze-
met szeretne létrehoz-
ni és a komposztálóról 
sem tud. Az Arany János 
úti ovi járdájának kér-
dését felülvizsgálják. A 
gyomokról a polgármes-
ter elmondta, hogy má-
jus óta háromhetente irt-
ja az ABOKOM, igaz a 
belvíz miatt ez néha el-
maradt. „A szennyvíz-
iszapot átveszi az Abonyi 
Mezőgazdasági Rt. és a 
zöld hulladékot is. Szer-
ződéskötés előtt állunk. 
Hat-nyolc éves szenny-
víziszap van a telepen. 
Lapunk úgy tudja, hogy 
ez ügyben sürgősen lép-

nie kell a városnak, mert már lejár 
az a határidő, amit a feladat meg-
oldására adott a szakhatóság. Ha 
nem, szó szerint is benne leszünk 
a kakiban.

Arra nézve nincsenek informá-
cióink, hogy a képviselők kérései, 
kérdései követnek-e majd konkrét 
döntéseket, mert a jelenlegi gya-
korlat szerint sokszor nem….

LŐVE


