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Magyar Gábor
polgármester jelölt

 kampánynyitója

Minden, amit a piacról tudni akarsz!

Abony városa megterveztette a leendő piac épületét. Ezt már nem elő-

ször tették meg, hiszen Dr. Gajdos István, előző polgármester idején is 

papírra álmodták azt. Igaz, akkor még szerényebb kivitelben.
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Azóta nem történt érde-
mi változás, Abonynak to-
vábbra is retro piaca van, 
mely sebként éktelenkedik 
kis városunk központi fer-
tályán. A cél az lett volna, il-
letve lenne, hogy végre mél-
tó körülmények között áru-
síthassanak az őstermelők és 
az egyre vékonyodó pénztár-
cájú lakosság megfelelő mi-
nőségű és árfekvésű portéká-
hoz jusson úgy, hogy közben 
az abonyi termelőket részesít-

se előnyben, többek között a 
multikkal szemben. A Gajdos 
féle projekthez lett volna be-
fektető is, de az új polgármes-
ter mindent elkövetett an-
nak érdekében, hogy ne velük 
kelljen megcsinálni a beruhá-
zást. Nos, ezt sikerült is elér-
niük, azonban négy esztendő 
is kevésnek bizonyult ahhoz, 
hogy a tervhalmazon kívül 
más is rendelkezésre álljon 
mostanra. A tervek Abony 
város polgármesteri hivata-
lában kifüggesztve láthatók.

Ez viszont „pipec” módon 

készen is van, a látványtervek 
szépre sikerültek. Igaz, szak-
értők szerint ez gigantomá-
niás beruházás lenne, tekin-
tettel arra, hogy igen ínséges 
időket élünk és maga a cso-
da lenne, ha egyáltalán akad-
na olyan, aki profittal tudná 
üzemeltetni a piachoz tarto-
zó üzletházat. Mert az ere-
deti elképzelésektől elté-
rő módon sajnos nem az ős-
termelők kapnak kiemelke-
dő szerepet a beruházásban, 

hanem ezen kívül egy ko-
moly üzletház is épül - amit a 
www.miabonyunk.hu olvasók 
gyakran „leplázáztak”.

Sőt, a tervező a piaccsarnok-
ra tetőtéri parkolót és az üz-
letház tetejére teniszpályát is 
rajzolt. Nem beszélve a ké-
sőbb a rendszerbe épített ven-
déglátó egységekről. Ez mind 
szép és jó lenne, mondhat-
nánk, ha nem a város építené 
az eredeti elképzelés szerint 
mindezt javarészt önerőből. a 
Főtér program második üte-
mének keretében, hogy maj-

dan kiadja és értékesítse az 
üzlethelyiségeket, busás par-
kolási díjat szedjen és hely-
pénzt is. 

Többen kétségbe vonták 
a testületi tagok közül is az 
„Abony pláza” létjogosultsá-
gát, különösen a FIDESZ 
frakciója morgolódott, sze-
retették volna egy egysze-
rűbb megoldással a város 
– és főként a helyi ősterme-
lők – érdekeit szolgálni, de 
a polgármester ragaszkodik 

az eredeti verzióhoz. Több-
ször elmondta, hogy már van-
nak bérlők, minden irodára és 
üzlethelyiségre, de őket soha 
senki nem látta a testület tag-
jai közül, és nem is kerültek 
megnevezésre. 

A piac üzletháza tehát a ki-
bocsátott Két Torony kötvény 
terhére kerülne megépítés-
re, többek elképzelése szerint, 
gyakorlatilag sok százmillió 
forintból. A kötvény azonban 
egyenlő a hitellel, tehát végső 
soron a város hitelből építe-
ne egy üzleti terv szempont-

jából erősen megkérdőjelez-
hető létesítményt. Először 
amolyan ex- has módra ké-
szültek gazdasági számítások 
a polgármester tollából, majd 
jött egy szakértő, aki simán 
bebizonyította, hogy igenis 
életképes az abonyi gigapiac. 
Utána jött egy másik szakér-
tő, akit a helyi FIDESZ kért 
fel és a polgármester szakér-
tőjével homlokegyenest más 
szakvéleményt adott, vagyis 
azt mondta, hogy csak mint-
egy tíz-tizenöt év alatt térül 
meg a beruházás, de a jelen-
legi gazdasági válságban ez 
is nagyon kockázatos. 

Közben a dolgok háttere 
még kaotikus. Nem egyez-
tek még meg azokkal az in-
gatlantulajdonosokkal, akik-
nek bizony el kell majd bon-
tani az épületét, de azokkal 
sem, akiknek van a telken tu-
lajdoni hányaduk. Mert bi-
zony közös lónak nagyon tú-
rós a háta. Hogy Abony mit 
kezd majd a tervekkel, nem 
tudni még. Egy biztos, egy 
kampánykiadványban ugyan-
olyan szépen festenek a ter-
vek, mint az előző polgármes-
terében. Jelenleg egy minden 
részletre kiterjedő üzleti terv 
készül, miután a testület tag-
jai közös álláspontra kerül-
nek. Információim szerint a 
teniszpálya már közben kike-
rült a projektből.

Íme néhány adalék, a www.
miabonyunk.hu korábbi cik-
keiből:

Piac: A szerződés semmis
Abony Város Képviselő tes-

Rizikófaktor:
GIGAPIAC, avagy:

Lesz-e Abony Pláza?

Nem becsülik őstermelőinket, elúszott 
az abonyi piac.A tervek és az álmok élet-
ben maradtak, egyszer talán valóra válik.

Romhányiné Dr. Balogh Edit féle terv
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tülete felbontotta a Spring 
Projekt Kft.-vel, az új piac 
építésére kötött szerződést. 
Azaz erre igazándiból szük-
ség sem volt, hiszen az előírt 
feltételeket határidőre nem 
teljesítették a szerződő felek, 
ezért egész egyszerűen ha-
tályát vesztette a dokumen-
tum A beruházó kötelessége 
lett volna szerződéseket köt-
ni az érintett jelenlegi tulaj-
donosokkal az új ingatlan-
ban biztosított csere üzlet-
helyiségekről, de lapunk tu-
domása szerint a Spring csu-
pán egyetlen céggel tudott 
papíros formában megegyez-
ni. A szerződés azon pontját 
a helyiek nem tudták bizto-
sítani, mely szerint per és te-
hermentes létesítményt kell 
az építkezésre átadniuk. A 
Red Rex Q Kft. nem fogad-
ta el a felajánlott csereingat-
lant, az önkormányzat az ál-
tala kétesnek ítélt tulajdon-
jogú épületet határozatával 
el akarta bontatni. Ezt a tu-
lajdonos megakadályozta, sőt 
beperelte az önkormányza-
tot. Az építmény az adásvételi 
szerződés szerint a Red- Rex 
Q Kft. tulajdona, azonban a 
telek az önkormányzaté. A 
földhivatali nyilvántartásban 
a cég nem szerepel tulajdo-
nosként. (Közben a cég és az 
önkormányzat már peren kí-
vül megegyezett.)

2008. szeptember
„A farok csóválja a kutyát”
Csányi Tibor MSZP-s kép-

viselő indulatos felszólalá-
sa nem csupán valószínűleg 
meglepetést okozott, hanem 
hangos tetszésnyilvánítást is 
a testület egyes tagjainak kö-
rében. „ … A bölcsek kövét 
nem egy abonyi ember hordja 
a zsebében. Mi eddig is min-

dig a város érdekeit szolgál-
tuk. De hogy egy néhány 
négyzetméteres romhalmaz 
tulajdonosa a város érdekei-
re hivatkozva akadályozzon 
meg egy beruházást! Mag-
akadályozta az előző piaci 
fejlesztést, mert neki szemé-
lyes ellentétei voltak a beru-
házóval. Minél tovább húzó-
dik annál többe is fog kerül-
ni!.... Meg kell vizsgálni an-
nak a lehetőségét, hogy le-
het-e úgy egy beruházás ter-
vét elkészíteni, hogy egy nagy 
fallal körülvesszük az épüle-
tet. Később, ha összedől, és 
a beruházást megcsináljuk, 
közvécé alakítható ki a te-
rületen. Összevont bizottsá-
gi ülést javasolok magam is a 
strand és a piac fejlesztésének 
ügyében….”

Kovács László elnök, Ügy-
rendi Bizottság: „A farok 
csóválja a kutyát. Még hogy 
egy vállalkozó eldönti, hogy 
milyen beruházást csináljon a 
város! Nem régiben még ar-
ról beszéltünk, hogy egyál-
talán jogos igénye van-e a 
piacon a Red- Rex Q-nak. 
Nem erőltetheti rá a város-
ra a saját elképzeléseit. In-
kább velünk együtt kellene 
dolgoznia, a helyett, hogy 
utasításokat adna. A jelen-
legi pénzügyi kondíciók mel-
lett ezt önkormányzati beru-
házásként nem lehet megva-
lósítani!”

Romhányiné Dr. Balogh 
Edit polgármester: „Ezt a te-
rületet rehabitálni kell, ebben 
mindannyian egyet értünk. 
De ha nem tudunk meg-
egyezni, akkor a Red-Rex Q 
megtorpedózza az egész be-
ruházást. Legyen egy peren 
kívüli megegyezés! Vonjunk 
be szakértőket, legyen össze-

vont bizottsági ülés. Próbál-
jon meg mindenki ingatlan-
fejlesztésben jártas szakem-
bert megkeresni. „

Ha sz..-ban vagyunk, 
összefogunk!

Habony István MSZP „… Le-
ülhetünk akár szűk, akár zárt kör-
ben, nem lesz eredménye. Van 
azonban Pest megyében sok olyan 
település, amely piacot épített, ke-
ressük meg őket. Ötből össze lehet 
hozni a hatodikat…. Jó lett volna, 
ha valaki ezt a nyomorult piacte-
rületet lerajzolta volna, hogy mi 
a mienk és mi nem. Gyakorlati-
lag maga Halasi Olivér mondta, 
hogy a jászberényi COOP- pal 
minden le van zongorázva, 250 
m2-t kér az új épületből, ha maga 
a város csinálja. Eljön 2009-2010 
karácsonya és ebből a csodálatos 
városi bevásárló központból nem 
lesz semmi. Ez a város érdeke: 

menjünk gyorsan előre. 1992-től, 
16 éve beszélünk itt piacról, csak 
tervezgetünk. Ne a rosszat keresse 
mindenki! Ha sz..-ban vagyunk, 
összefogunk! Higgye el már vég-
re mindenki!”

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester: „Az igények az 
évek során változtak, a házi kis-
kertek jelentős része parkokká 
alakult, egyre kevesebb az őster-
melő. Nem hagyományos piac-
ban kell gondolkodnunk, hanem 
gazdasági-kereskedelmi egységről 
üzletközpontról. … Megbeszél-
tük, ha szakértőre bízzuk a felmé-
rést, legyen az bárki, akkor a Red-
Rex Q Kft. szünetelteti a peres el-
járást. Ez a városnak létkérdés, ha 
így folytatjuk, akkor öt- tíz év alatt 
sem lesz megegyezés….”

2008. november

Kedves Veronika!

Találós kérdésnek is beillő képeket küldök Neked! Első ránézésre csak vizet lát-
ni, de segítek. Ma péntek van elvileg piac nap. Egy baj akad csak. A piac megkö-
zelíthetetlen majdnem minden irányból! Az árusok gumicsizmában várják a ked-
ves vevőket, akik sajnos akaratukon kívül nem tudnak vásárolni. A XXI. század-
ban létezik még ilyen?

További sikeres munkát kívánok Neked!
T.S.É.

Lapunkat többen megkeresték, mert a helyzet valóban tűrhetetlen, a renge-
teg csapadékvizet a csatornahálózat képtelen elnyelni.

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!

Abony 
legnépszerűbb 
„szórakozóhelye”

 TAVERNA
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Lakossági jelzésre indult a CÖT- kom-
mandó, fényképezőgépekkel felszerelkezve, 
mert ismét megjelent településünkön egy 
hamisított márkajelzéssel ellátott motoros 
fűrészeket, házalással árusító banda.

A gyors lakossági jelzésnek köszönhetően, 
már a kiindulópontjuk közelében, a vasút-
állomás mellett sikerül becserkészni embe-
reinket. Hárman próbáltak egy-egy STIHL 
feliratú, öngyilkos szerszámot eladni naiv, 
hiszékeny abonyi lakosoknak, akiket azon-
ban ma nem találtak otthon. Találtak vi-
szont talpraesett, műszaki érzékkel és a há-
zalással kapcsolatban tájékozott helyi la-
kost, aki azonnal értesítette a Civil Ösz-

szefogás Társa-
ságát. Nem vol-

tunk restek, bete-
reltük Őket a vasút-

tal szemközti kocsmá-
ba, majd jól megfényké-

peztük Őket.
Látva ezt, azonnal fel-

kapkodták “szerszámaikat” 
és futva közelítették meg az 
állomás épületét. Mint ör-
dög a tömjén elől, úgy me-

nekültek a telefonba épített 
fényképezőgéptől. Talán ez a leg-

hatásosabb módszer a házalókkal szem-
ben? Talán nem is kell figyelmeztető táb-
la a vasútállomásra és a bevezető utak mel-
lé? Ha ez a megfelelő védekezés, hát ak-
kor használjuk ezt! Javasoljuk, hogy ha va-
lahová házalók csöngetnek be, értesítsék a 

Fűrész - X. fejezet
CÖT-öt, és/vagy fényképez-
zék le őket a kerítésen belülről. 
Előbb-utóbb biztosan elterjed a 
hír, hogy Abonyban nem érde-
mes leszállni a vonatról házal-
ni... Azért készítettem egy tá-
jékoztató táblát is, mely figyel-
meztet a házaláskor várható la-
kossági reakcióra. 

TYB korábbi írása

Megdöbbenéssel tapasztalta a 
lakosság, hogy a Jókai utat, bár 
végre leaszfaltozták, de az rend-
kívül göröngyösre sikeredett. Sok 
ezer forintot locsolt rá a helyi ön-
kormányzat az útra, de ez kevés-
nek bizonyult, mert a munka nem 
lett tökéletes. Lapunk nem hiva-
talos, de biztos forrásból megtud-
ta, hogy a kivitelezőtől összesen 5 
cm-s aszfaltréteg leterítését ren-
delték meg, de saját maga is be-
vallotta, hogy ez nagyon kevés az 
üdvösséghez, hiszen a tökéletes 
munka elvégzéséhez 10 cm-s fe-
dőrétegre lett volna szükség. Úgy 
tudjuk, hogy az átadás- átvétel 
még nem történt meg.

Korábbi írás
Mészáros László FIDESZ-

es bizottsági elnök a Jókai út 
(Dreher- JANO- Strand kisven-
déglő utcája) kivitelezése ellen 
emelt kifogást. Elmondta, hogy 
elég viccesen néz ki, hogy a 12 
tonnás súlykorlátozást jelző és a 
hepe-hupát jelentő tábla kint ma-
radt az utca rekonstrukciója után 
is. Ezt nem véletlenül mondta, hi-
szen az út göröngyösre sikeredett 
az aszfaltozás után. „Első osztá-
lyú munkát rendeltünk meg, el-
várjuk, hogy ez ennek megfelelő 
is legyen!”

A helyzet azóta is változatlan, 
több helyről érkezett szerkesz-
tőségünk felé lakossági bejelen-
tés illegális árusításról. Talán 
célszerű lenne a város bevezető 
útjai mentén táblákat elhelyez-
ni, melyeken megjelölik, hogy a 
településen házalni tilos. 

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 tanácsadás
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2006-ot írtunk, az akkori pol-
gármester jelölt kampányának ré-
szét képezte egy program, me-
lyet a Kossuth étteremben tar-
tottak. A meghívott vendégek Dr. 

Íme, egy nagy múltú abonyi po-
litikus, aki sok pártot megjárt már, 
de tavaly függetlenként nem si-
került bejutnia a helyi képvise-
lő testületbe. Az idei önkormány-
zati választásokon a Magyarok 
Szövetsége színeiben indul Szűcs 
Sándor és jó eséllyel juthat be az 
önkormányzatba, még ha nem 
is sikerül megnyernie kőkemény 

Tények: Kis választási számtan

a múlt
Mesél 

Szűcs Sándor: Nem vész el, csak átalakul

körzetét, a listán első helyen áll, 
második Fehér Endre, harma-
dik Fazekas István, 4. Nagy Béla, 
5. Kiss Béla, 6. Nyitrai László, 7. 
Göncöl Ilona. Most nézzük, hogy 
szerepelt az előző három választá-
son Szűcs Sándor. Négy éve füg-
getlenként nem jutott be, az előző 
két alaklommal listán szerzett he-
lyet. Íme, egy kis választási retro.

Lapunk úgy tudja, hogy a ko-
rábbi években Szűcs Sándor még 
SZDSZ-es és MDF-es színekben 
is politizált. 

2006. 
Független jelöltként indult, ez-

zel nem jutott be a képviselő tes-
tületbe. Körzetében összesen 114 
szavazatot gyűjtött be, a körzet-
ben Kocsiné Tóth Valéria nyert, 
összesen 185 szavazattal, Járdány 
Gyulára függetlenként 112-en 
szavaztak. Az MSZP-s Tajthi 
György 89 voksot kapott.

2002. 
2002-ben listán jutott be a kép-

viselő testületbe, MAGYAR 
IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

KERESZTÉNYDEMOKRA-
TA NÉPPÁRT színeiben indult 
és összesen a MIÉP- KDNP je-
löltjei 355 szavazatot kaptak, egy 
képviselőjük, Szűcs Sándor jutott 
be. Szűcs Sándor 90 szavazatot 
kapott, körzetében Tajthi György, 
aki akkor is és most is MSZP-s 
színekben politizál, 142-t és ő 
nyerte meg körzetét. Dudinszky 

István akkor még FIDESZ szí-
nekben versenyzett és 123 szava-
zatot kapott, ma a Városunk Fej-
lődéséért Egyesület tagja és így is 
indul, ahogyan négy éve is tette. 
Dudinszky korábban FIDESZ-es 
városi képviselő volt.

1998.
Ekkor Szűcs Sándor a 7-es kör-

zetben indult MIÉP színekben 
és összesen 49 szavazatot gyűj-
tött be, a pártja által kapott 330-
ból. Ez elég volt ahhoz, hogy be-
jusson a képviselő testületbe, hi-
szen listán célba ért. Körzetében 
Jandácsik István nyert az FKGP 
színeiben, összesen 152 szava-
zattal, a függetlenként versenybe 
szálló Móricz Lajosnak ekkor 110 
szavazata volt. 

MiAhír

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.

Magyar Gábor és felesége 
Papadimitriu Athina vol-
tak, akik a hazaszeretet-
ről tartottak előadást. Nos, 
változnak az idők és vál-
toznak a szerepek is. Már 
nem kampányol Balogh 
Edit a Kossuth étterem-
ben. Már nem csak ő indul 
a polgármesteri székért 
ősszel, hanem Dr. Magyar 
Gábor is, aki azóta el-
vált feleségétől, Athinától. 
Változnak az idők, de egy 
biztos ugyanaz, mint négy 
évvel ezelőtt: Abony sür-
geti a változást, mert az 
magában hordozza a fej-
lődést és nem hisz annak a 
játéknak, amit két kapura 
egy csapat játszik…..

LŐVE
Forrás: Abonyi Kincskereső, 

2006. szeptember 11.
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A “bal kettes” ka-
nyar előtt még visz-
szapillantottam és 
rögtön ráléptem a 
fékre is. Egy retro-rendőrautó áll 
a parkolóban? Igen! Egy Moszk-

„Hú, rengeteg autó áll ott, férni 
sem lehet tőlük!”- mondta bará-
tom és saját szememmel is meg-
győződhettem róla, hogy ez így 
igaz. Mint már beszámoltunk 
róla, a GEN-ÉP-el, a nem telje-
sítő generálkivitelezővel ugyan 
nem bontottak szerződést, de új 
közbeszerzést írtak ki a terhük-
re. A pályázat eredményhirdetése 
megtörtént, még titkos az, hogy 

Retro rendőrautó
Nos, ritka meglepetés ért tegnap, amint az Újszászi úton kissé „el-
bambulva” autóztam a központ felé. A szemem sarkából észlel-

tem az „olcsó bevásárlóközpont” épületét, majd 
a parkolójában egy igazi „rendőrkék” színt.

A múlt héten, kedves barátom te-
lefonhívása nyomán elmentem 

a Luca székéhez hasonló mó-
don épülő egészségügyi köz-

ponthoz, hogy örömmel 
tudósítsak arról, hogy 

a munkálatok ismét 
megkezdődtek.

Na, megint nekiláttak?

melyik vállalkozás folytathatja to-
vább a munkát. Annyit azonban 
sikerült megtudnunk, hogy egy 
olyan cég nyert, mely a GEN-
ÉP-nek alvállalkozója. Nem volt 
nehéz dolga a zárt ülésen dön-
tő abonyi képviselő testületnek, 
mert egyetlen pályázó közül kel-
lett nyertest hirdetniük.

 Az új céggel azonban még nem 
kötötték meg a szerződést, a régi, 

a GEN-ÉP-es még életben van. 
Így ebből az következik, hogy le-
het, hogy amennyiben tényleg fo-
lyik munkavégzés a területen, a 
GEN-ÉP épít tovább Abonyban, 
mely cég hosszú hónapok óta 
nem végzett- forráshiányra, a ti-
szai árvízre, a tervezők hibájára, 
belvízre- hivatkozva érdemi mun-
kát. Az ügy több, mint pikáns. A 
tegnap hozott testületi döntés el-

viekben még tizenöt napig nyil-
vánosságra sem hozható, az akár 
megtámadható a közbeszerzé-
si tanácsnál. Így igazándiból je-
lenleg talán csak a GEN-ÉP-nek 
lenne jogalapja dolgozni a terüle-
ten. Lapunk úgy tudja, hogy még 
meg sem történt a munkaterület 
átadása.

LŐVE

vics 407-es tündökölt ott a 60’-
as évekbeli pompájában. Mint 
egy játékautó, vagy egy makett, 
úgy hatott a modern autók kö-

zött, ennek a “gyönyörűségnek” 
a látványa. Rögtön meg is fotóz-
tam, alig várva, hogy a “gazdival” 
is találkozhassak. Mert,hát ugye, 
ez az igazi vagányság... egy ilyen 
retro-rendőrautóval járni bevásá-
rolni... Csodáltam több abonyi is-
merős társaságában a járgányt és 
próbáltuk feleleveníteni a rend-
őrség akkori dicsőségét, a gyer-
mekkorunkban hallottak alapján. 

Hamarosan megérkezett a tu-
laj is, aki egyébként nem bevásá-
rolni jár a kimondhatatlan eszmei 
értékű matuzsálemmel, hanem a 
szolnoki járműkiállításról hazafe-
lé - Etyek - állt meg, néhány do-
logért a kedves nejével. 

LŐVE
Részletek: www.miabonyunk.hu

Abony város jegyzője, Dr. Né-
meth Mónika lapunkat arról tá-
jékoztatta, hogy végre sikerült el-
kapniuk azt a nagytestű német-
juhász kutyát, amelyik már hosz-

szú hetek óta tartotta 
rettegésben a lakossá-
got. Honlapunk is több-
ször foglalkozott a té-

Elfogták a fantomkutyát
mával, ami nem is csoda, mert az 
időről időre felbukkanó eb a tele-
pülés több pontján hajkurászta a 
békés járókelőket és kerékpároso-
kat. Ez ügyben több telefonhívást 
is kaptam. Volt, hogy az egyik ál-
lateledel bolt tulajdonosa szólt, 
hogy megvan a kutyus, eteti épp, 
de az eb továbbállt. Más alkalom-

mal babakocsit toló anyukát ker-
getett meg a fantomkutya, vagy 
az Abonyi Lajos úti iskola diákja-
ival játszott fogócskát. Az ügynek 
szerencsés lett a végkifejlete, mert 
a kutyus senkit sem harapott meg 
és a gyömrői állatmentők végül el 
tudták szállítani. 

LŐVE
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Ja, hogy a szomszédban épp egy 
általános iskola udvara és épü-
lete van? Kit is érdekel…. Félő, 
hogy baleset történik, hiszen a 
tetőt csak az „ ámen „ tartja. Ked-
ves Olvasónk megfotózta ne-
künk, hogy most, 2010. szeptem-
berében milyen állapotban van az 
épület tetőszerkezete. Elképesztő 
és elborzasztó. A dolog szépség-
hibája az, hogy senki sem törődik 
azzal, hogy mi fog vele történ-
ni. Három éve még biztató tár-
gyalások folytak az ügyben, me-
lyek nyilván megfeneklettek. Íme, 
az akkori cikk erről, akkor még 
azt gondolták, hogy sima lesz az 
út…..

www.miabonyunk.hu cikke, 
2007. június 06.

„ Abony büszkesége lehetne a 
Zsinagóga. Mindannyian tudjuk: 
sajnos nem így van. A patinás régi 
épület egykoron szebb napokat 
látott, ám ma már létéért kell ag-
gódnunk. Talán most jobbra for-
dulhat sorsa. 

Menthetetlenül?
Jajong és búsong, a szél már játszi könnyedséggel hordja 
viszi Abony egyik „büszkeségének” cserepeit.

 Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester a két testületi ülés 
között eltelt időszak munkájá-
ról szóló beszámolójában lelke-
sen arról adott tájékoztatást a 
Zsinagóga és az Ungár ház kap-
csán, hogy „Hasznosítása, állag-
megóvási munkái miatt helyszí-
ni bejárást tartottunk Szedmer 
Szilviával, a Műemlékvédelmi 
Felügyelőség munkatársával, Dr. 
Viszlai Bélával a Zsinagóga tulaj-
donosával és Kalácska Róberttel, 
az Abonyi Lajos Múzeumi Ala-
pítvány elnökével. A Zsinagóga 
megmentésére alapítvány létre-
hozása indokolt, mert gazdasági 
társaság nem pályázhat műemlék 
megóvására.”

Azta nem történt semmi, ha-
csak az nem, hogy hamarosan 
életveszélyessé is nyilváníthatják 
az épületet és akár a bontását is 
elrendelhetik. 

LŐVE

Végjáték: Haldoklik az épület
2007. július 4.

Szinte fáj az egykoron szép na-
pokat látott épület haldoklását 
látni. De nézzük csak, mi volt a 
zsinagóga korábbi pályafutása ? 

A XIX. század közepén élt 
Abonyban a legtöbb zsidó. Fényes 
Elek szerint számuk 916 volt ak-
kor. Az első zsinagógát 1775-ben 
építették. 1825-ben a régi helyé-
re húzták fel a ma is álló klasszi-
cista műremeket, mert a gyarapo-
dó közösségnek szűk volt az első 
épület. Az építész Landherr And-
rás volt. A zárópárkány frízére hé-
ber betűs feliratot róttak: „ Nyit-
va legyenek a szemeid erre a házra 
éjjel és nappal.” Ez hátborzonga-
tóan aktuális mai állapotára néz-
ve is. A templom 1944 közepétől, 
az abonyi zsidóság deportálásától, 
a háborús pusztítás miatt magára 
maradt és pusztító vandálok mar-
taléka lett. 1959-től magtárként 
használták, teljesen lelakva ezzel 
az épületet. A városvédő Ráday 
Mihály is foglalkozott a témával, 
1998-ban. Mára a zsidó közös-
ség Abonyban megszűnt, vallását 
gyakorló család nincs a városban. 

Az épület jelenlegi tulajdono-
sa a József Attila Agrárszövetke-
zet jogutódja. Megértem, hogy a 
rendbe hozatal hatalmas költsé-

geivel ők sem bírnak, de sajnálat-
tal állapítom meg, hogy az állag-
megóvási munkálatok is évek óta 
elmaradnak. Szó volt már arról, 
hogy a városnak jelképes 1 Ft-os 
összegért átadják a zsinagógát, de 
ez sem lehet megoldás, hiszen az 
önkormányzat sem lenne képes 
állni a felújítás tetemes számláját. 
Néhai Györe Pál, az Abonyi Lajos 
Falumúzeum egykori igazgatója 
így írt 1999-ben: „Azért rendez-
tük meg a ….. kiállítást, hogy se-
gítségért kiáltsunk: meg kell men-
teni az abonyi zsinagógát.” Leve-
lét az akkori országgyűlési kép-
viselőnek adta át: „lépéseket ten-
ni Pesten”. A témában azóta sem 
történt semmi. 

Szomorú szívvel gondolok 
az épületre és nagyon szorítok 
neki: hátha egy EU-s projekt, 
egy jótékony befektető, hátha 
egy össznépi összefogás, vagyis 
maga a csoda megmentheti.

Lőrinczy Veronika, szakmai se-
gítség: Abonyi Lajos Múzeumi 
Kiállítóhely, Györe Zsófia, igaz-
gató

Azóta létrejött az Abonyi Zsi-
nagógáért Alapítvány. Az abonyi 
önkormányzat pályázott EU-s 
forrásra erre a célra, amit eluta-
sítottak. Ez az úgynevezett kas-
tély program része volt. 

Nem mást, mint egy megnyú-
zott őztetemet. Négy közhasz-
nú munkás próbálta eltüntet-
ni az ocsmány mocskot a sze-
lektív gyűjtők környékéről. A 
kis őzike bizonyára a reggel ovi-
ba igyekvő gyerekek számára is 
horrorisztikus látványt nyújtott. 
Gyalázatos módon viselkednek 
az emberek. Ürülékkel teli pelen-
kákat is begyömöszölnek a papír-
gyűjtőkbe. A polgármester készít-
tetett tájékoztató táblákat is, de 
ezekre továbbra is fittyet hánynak 
a szemetelés megszállottai.

Lőrinczy Veronika

Szelektív megnyúzott őztetem az ovinál

Megdöbbentő dolgot találtak 
a közelmúltban az ABOKOM 
dolgozói a Tószegi úti óvodánál. 
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2010-ben is induló listán be-
jutó szervezetek, melyek egyéni-
ben nem szereztek mandátumot és 
2006-os eredményeik:
MSZP: 

927 szavazat, 2 képviselő
(Habony István és Csányi Tibor)

Városunk Fejlődéséért Egyesület: 
709 szavazat, 2 képviselő 
(Pető Istvánné és Varga Sándorné)

Élőlánc: 
426 szavazat, 1 képviselő 
(Földi Áron)

2010-ben is induló képviselők 
és eredményeik, akik már 2006-
ban is részt vettek a választásokon 
jelöltként:

1. vk. 
- Kovács László FIDESZ-KPE 
megnyerte körzetét 188 szavazat-
tal
- Molnár Károlyné (Nagy Ildikó) 
MSZP 34 szavazat, nem jutott be
2. vk. 
- Paczáriné Barna Rozália 
FIDESZ-KPE megnyerte körze-
tét 231 szavazattal
- Temesközy Tamás Abonyi Tisz-
ta Udvar Rendes Ház 112 szava-
zat, nem jutott be
3. vk.
- Habony István MSZP 144 sza-
vazat, második lett, listán jutott be
4. vk 
- Juhász Róbert Városunk Fejlődé-

séért Egyesület 61 szavazat, 3. hely, 
nem jutott be
- Murvainé Kovács Rita FIDESZ-
KPE megnyerte körzetét 225 sza-
vazattal
5. vk 
- Kocsiné Tóth Valéria FIDESZ-
KPE megnyerte körzetét 185 sza-
vazattal
- Szűcs Sándor Független, máso-
dik lett körzetében 114 szavazat-
tal, nem jutott be
- Dudinszky István János Város-
unk Fejlődésért Egyesület, ötödik 
lett körzetében 84 szavazattal, nem 
jutott be. Később Varga Sándorné, 
Abony volt jegyzője helyére lépett 
egyesülete színeiben, mint képvi-
selő.
- Tajthi György MSZP, 4. lett kör-
zetében 84 szavazattal, nem jutott 
be
6. vk.
- Pető Istvánné Városunk Fejlődé-
séért Egyesület, negyedik lett kör-
zetében 87 szavazattal, listán ju-
tott be

Nem iNdulNak
Abony város képviselő testületének tagjai közül sokan nem indulnak a mostani

önkormányzati választásokon. Szerkesztőségünk nevében kívánunk nekik békességes 
további hosszú életet, megköszönve munkájukat, amit a lakosság érdekében tettek.

Kik ők?

Csányi Tibor 
MSZP

Krupincza Tibor 
Abonyi Tiszta 

Udvar Rendes Ház

Földi Áron 
Élőlánc 

Retkes Mária 
Abonyi Tiszta 

Udvar Rendes Ház

Szabó Andrásné
FIDESZ

Bánné 
Hornyik Mária 

FIDESZ

Hogy szerepeltek mai jelöltjeink 2006-ban?
- Urbán László István Abonyi 
Tiszta Udvar Rendes Ház Egye-
sület, 21 szavazat, nem jutott be
7. vk.
- Gulykáné Gál Erzsébet Függet-
len jelöltként megnyerte körzetét, 
175 szavazattal
- Kollár Péter FIDESZ-KPE 118 
szavazattal nem jutott be, most 
polgármester jelölt függetlenként
- Szökrön László MSZP ötödik 
helyen végzett 55 szavazattal, nem 
jutott be
8. vk.   
- Mészáros László János 
FIDESZ-KPE megnyerte körze-
tét 210 szavazattal
9. vk. 
- Parti Mihály FIDESZ-KPE 320 
szavazattal megnyerte körzetét
- Dr. Soós Ferenc Élőlánc, ötödik 
lett, 34 szavazattal, nem jutott be
10. vk.
- Dr. Egedy Zsolt Mihály 
FIDESZ-KPE 336 szavazattal 
megnyerte körzetét

MiAhír

Választási retro számokban

2006. Két polgármester jelölt, végeredmény:

1 Dr. Gajdos István József FÜGGETLEN 2 610 43,33

2 Romhányiné Dr. Balogh Edit FÜGGETLEN 3 413 56,67

2006. részvételi arány: 50,25%, 6.095 fő
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Dr. Magyar Gábor polgármester-
jelölt, a Gyulai iskola udvarán tartott 
gyűlésen mutatkozott be, szeptem-
ber 4-én. A kampány-nyitó gyűlést, 
Molnár László színművész, József 
Attila:Hazám című versének elő-
adásával nyitotta meg. A jelenlévő, 
több száz érdeklődő ezt követően - a 
Kék Nefelejcs Népdalkör kíséretével 

-  közösen énekelte el a Magyar 
Himnuszt. Dr. Magyar Gábor 

a felvezető műsorok után be-
szédet intézett a jelenlé-

vőkhöz, melyben abonyi 
gyökereiről és küldeté-
séről beszélt. Kiemelte, 
hogy ő a hétszer hét évé-
ből, mintegy 30 évet volt 

távol szülőföldjétől, de a távol-
létet tanulásra használta fel. 
Mint a korabeli deákok, ő is 
nagyon sok ismeretet szer-
zett a világban tett utazá-

sai alkalmával és ezeket 
az ismereteket szeretné 
felhasználni Abony fel-
virágoztatásához. 

Bevallotta, hogy 
megtisztelő, de várat-
lan és számára „sok-

Dr. Magyar Gábor
polgármester jelölt kampánynyitója

Nincs közös jelölt! 
Mindkét fél kitart...

Abonyról szólt a www.index.hu 
szeptember 6-i cikke, és a www.
origo.hu internetes portálé is, 
ami nem is csoda, hiszen az or-
szágban csak két település van, 
ahol a felsőbb utasítás ellenére 
külön indul a KDNP polgármes-
ter jelöltje a FIDESZ- ével szem-
ben. Lehet, hogy megint rajtunk 
röhög majd az egész ország? 

A Pest megyei Abonyban is kü-
lön polgármesterjelöltet indít a Fi-
desz és a KDNP: a fideszesek Ko-
vács László önkormányzati kép-
viselőt, a kereszténydemokraták 
Magyar Gábor abonyi származá-
sú, de évtizedek óta Tahitótfaluban 
élő háziorvost jelölték. 

A www.origo.hu cikkének egy 
része:

A Fidesz helyi szervezetének 
egyik, névtelenséget kérve nyi-
latkozó vezetője az [origo]-nak 
azt mondta: a helyi KDNP-szer-

vezet csak tavaly decemberben 
jött létre, és a csoportban szerinte 
több olyan ember is szerepet vál-
lalt, akik négy éve még a jelen-
legi polgármestert támogatták. 
Az egyik KDNP-s jelölt ( Urbán 
László és Temesközy Tamás is- a 
szerkesztő megjegyzése ) négy 
éve például még a Romhányinét 
jelölő civil szervezet jelöltje volt, 
Magyar Gábor pedig annak ide-
jén a polgármester egyik kam-
pányrendezvényén is részt vett.

Bár a KDNP-nek “komoly áldo-
zatot kellett hoznia”, megtartották 
korábbi ígéretüket, és sehol nem 
indítottak polgármesterjelöltet ott, 
ahol fideszes induló is van - mond-
ta még pénteken délután, az ön-
kormányzati jelöltállítás lezárulá-
sa után az MTI-nek Harrach Pé-
ter, a párt alelnöke. Ez a kijelen-
tés azonban az Országos Választá-
si Iroda honlapja szerint nem pon-

tos: a Pest megyei Abonyban és 
Biatorbágyon mindkét kormány-
párt saját polgármesterjelöltet ál-
lított.

„Tudomásunk van róla, de 
hozzájárulásunkat nem adtuk” 
- mondta az [origo] érdeklődé-
sére Harrach, aki szerint a ke-
reszténydemokraták elnöksége 
egy-két napon belül át fogja te-
kinteni a helyzetet, és rendezni 
fogja a problémát. Erre az alel-
nök szerint két mód van: vagy fel-
kérik a jelöltet hogy lépjen vissza, 
vagy a két párt elindítja mindkét 
jelöltet, ha a KDNP a Fidesszel 
egyeztetve úgy ítéli meg, hogy a 
külön indulás nem rontja a kor-
mánypárti esélyeket.”

Lapzártánkig minden maradt a 
régiben. Nincs megegyezés. Van 
azonban KDNP-s és FIDESZ-es 
önálló polgármester jelölt is.

 MiAhír
További részletek: 

www.index.hu és www.origo.hu

Pénzzavarban a jelenlegi polgár-
mester

Már jól látszik, hogy melyik pol-
gármester jelölt és politikai cso-
portok azok Abonyban, akiknek 
vannak a háttérben támogatóik. 
A hírek szerint Dr. Magyar Gá-
bor kampányára és az őt támogató 
szervezetek reklámjára húsz- har-
minc milliót is “rálocsolnak”. Nyil-
ván megéri majd a hosszú távú be-
fektetés. A most még székében ülő 
polgármesternek is sok pénze volt 
kampányolni négy éve, hiszen sok 
vállalkozó támogatta a háttérben, 
mert elegük volt az előző érából. 
Most úgy tűnik, kifaroltak mögüle 
és vélhetően pénzzavarban is van, 
hiszen önerőből képtelenség fel-
venni a versenyt a jelentős anyagi 
támogatással kampányoló Magya-
rok Szövetsége- JOBBIK- KDNP 
hármassal és Dr. Magyar Gáborral. 
Úgy tudjuk, hogy Balogh Edit se-
gítséget kért a helyi gazdasági élet 
szereplőitől is. 

sok miértet” felvető volt a felkérés.
„Igent mondtam, annak ellenére, 

hogy négy gyermekemnek, már más 
a szülőföldje... mert ragaszkodom 
a gyökereimhez...”- vázolta dönté-
se hátterét. Emlékezve a múltra is, 
megfogalmazta, hogy a felkérésre 
sok arc, hangulat és tekintet ébredt 
fel benne, azonban amikor a közel-
múltban eljött Abonyba, más tekin-
tetekkel és arcokkal találkozott, mint 
ahogy azok emlékeiben éltek. „Meg-
tört, megüresedett tekintetekkel ta-
lálkoztam...” - mondta.

Csaknem’ egy órás beszéde, a ren-
dezvényre érkező Nagy Feró - a 
“nemzet csótánya” - interjújával foly-
tatódott. A rendezvény ezután kon-
certtel folytatódott.  A Magya-

rok Szövetsége, a KDNP és a Job-
bik - mint a polgármester-jelöltet 
közösen támogatók -az általános is-
kola udvarán sátrakat állítottak fel, 
ahol juh-pörkölttel és zsíros kenyér-
rel vendégelték meg a jelenlévőket. 
A rendezvényt solymász és íjász be-
mutató is színesítette.

A rendezvényen a moderátor 
megkérdezte Dr. Magyar Gábort, 
hogy igaz-e a hír, mely szerint, ha ő 
lesz a polgármester, akkor majd az 
abonyiaknak is jurtában kell lakni-
uk. Erre a jelölt egyértelműen nem-
mel felelt és valóban követendő, de 
egyáltalán nem kötelező életmód-
nak nevezte a nomád életmód ilyen 
részét.

TYB
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Az alábbiakban olvasói levél kö-
vetkezik, melyet a szerkesztoseg@
miabonyunk.hu e-mail címre 
kaptunk. A szerző jobboldali kö-
tődésű, de nem FIDESZ szimpa-
tizáns, és látva az abonyi válasz-
tások során tapasztalható csatáro-
zásokat, úgy döntött, hogy felad-
ja, nem megy el választani októ-
ber 3-án.

„Éj Abonyért és ne Abonyból!’ - 
hangzik a szlogenje Abony egyik 
civil szervezetének, akik a válasz-
tásokon is indulnak. A jelöltek 
személye közül több is szimpati-
kus nekem, de őszintén megmon-
dom, hogy a mögöttük álló abonyi 
nagyvállalkozó szájából – lépten 
és nyomon, gunyorosan felcsen-
dülő – mondat többet ártott ne-
kik, mint használt. Nem a hírvi-
vő miatt, hanem jobban átgondol-
tam, hogy ez mit is jelent.

Úgy gondolom, hogy Minden-
ki, Minden kedves lakótársam, aki 
helyben dolgozik Abonyból él. A 
helyben dolgozó rendőr, a hiva-
tali dolgozó, a tanár, a helyi vál-

Ki él itt Abonyból?
lalkozó alkalmazottja, az iskola-
igazgató, az óvó néni, városi kép-
viselő, polgármester, a közhasz-
nú munkás, a doki, a nővérke, a 
postás és mindenki, de minden-
ki vagy az abonyi önkormányzat-
tól kapja a fizetését vagy abonyiak 
tartják fent azt a vállalkozást, ahol 
munkát végez. És ezt most szé-
gyellni kéne bárkinek is? Ez így 
természetes. A helyi vállalkozók 
– a cukrászda, étterem, söröző tu-
lajdonosa, a szerencsejáték gépe-
ket üzemeltető vállalkozó, a mes-
teremberek, az őstermelők, a ke-
reskedők, a pékek, a vasterméket 
gyártók, virágboltosok …. mind- 
mind az abonyiak pénzéből tart-
ják fent magukat. Így munkahe-
lyeket teremtenek, és helyi adót 
fizetnek be. Ez így is van rend-
jén. A szlogengazda helyi szerve-
zet tagjai közül szinte mindegyi-
kük helyben dolgozik vagy koráb-
ban ezt tette, ezért Abonyból él-
nek. A bagoly nem mondhatja a 
verébnek, hogy nagyfejű!

Vagy az lenne a cél, hogy ne az 

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

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

abonyiaknak teremtsenek érté-
ket? A rendőrünk elmegy vásárol-
ni a pékboltba, a pékboltos gye-
rekét az a tanár tanítja szépre és 
jóra, aki az abonyi önkormányzat-
tól kapja a pénzét, a hivatali dol-
gozó a helyi mesterembert hívja, 
amikor felújít és a melósai a helyi 
étteremben esznek, melynek tu-
lajdonosa az abonyi piacon veszi a 
zöldséget Mariska nénitől. A néni 
meg bemegy a kisboltba hazafe-
lé és az unokájának vesz egy tábla 
csokit és megeszik szépen ketten. 

Nem értem én ezt a szlogent. 
Vajon mit is takarhat? Vagy ko-
molyan gondolják? Én minden-
esetre nagyra becsülöm mindazo-
kat, akik helyben dolgoznak, ér-
tem, értünk, Abonyért és közvetve 
így Abonyból élnek. Kikérem ma-
gamnak mindannyiunk nevében!

Viszont, ha csak arra gondolnak, 
hogy a képviselő testületi munká-
ért járó tiszteletdíjat nem veszik 
fel, akkor minden elismerésem az 
övék! Így legyen.

- passz - 
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Egy csodálatos kerékpár túrán 
vettek részt, melynek képeit olda-
lukon megtekinthetik. Kívánunk 
szerkesztőségünk nevében továb-
bi jó kirándulásokat az őszi sze-
zonra is.

„Nyári nagy kerékpár túránkat 
Békés megyébe szerveztük. Na-
gyon szép napos időnk volt. 490 
km-t tekertünk összesen az egy 
hét alatt. A képes beszámolót 
megtekintheted a honlapunkon.”

link: 
http://abonyitura.extra.hu/2010/
kerekpar_bekes_2010/index.html

Hírküldő: természetjáró

Különvélemény
Olvasói levél, SPataki nevű olvasónktól, akinél az Abonyban folyó események kicsapták 
a biztosítékot. Forrás: www.miabonyunk.hu

A Virágos Abonyért?
Tegnap reggel hazafelé tart-

va a szolnoki úton arra lettem 
figyelmes, hogy az út melletti 
betonoszlopot létráról igyek-
szik valaki megmászni. Ket-
ten azon serénykednek, - zöld 
mellényt nélkülözve- hogy 
virágtartót + cserepes virá-
got helyezzenek el, benne si-
lány, kórószerű, muskátli tö-
vekkel – futómuskátli –. Ma 
ismét megtekintettem nem-e 

álmodtam csak az egészet. A 
nagy „ rössel ”  folyó tevékeny-
ség, látvány önmagáért beszél. 
Az a foltkép amit ezek a sze-
gény virágok alkotnak csúfon-
dáros, nem szemet gyönyörte-
tő, a rosszul kiképzett és elhe-
lyezett hord szerkezettel. Le-
het taglalni a szép, és a csú-
nya viszonyát. Tehát a függet-
len bőrbe bujtatott MSZP-s 
Polgármester városszépészeti 
munkába fogott, a saját párt-

jának a háttér támogatásával, 
találékonyságával, aki a ste-
ril szoknya mögé bújva, szok-
nya ráncigálásával mozgatja a 
bábját .

Ha a téli, hó-eltakarítás a jár-
dák, utak csúszás mentesítése, 
ami igencsak közérdek, csak 
fél elánnal történt volna, ami-
re a Polgármester rá sem ba-
gózott, akkor nem érte volna 
szó a ház elejét éveken keresz-
tül. Erre a tevékenységre még a 
zöldmellényeseknek sem tudta 
megmutatni a munkába vezető 
utat - amit panaszképen elő is 
adott-. A virág sor alatt a 40.sz 
út aszfaltcsíkja pedig piszkos, 
poros, esőben sáros. Arra még 
nem telt ,hogy ezt csíkot időn-
ként fel is seperjék, eltávolít-
sák az útszegély mellé tömö-
rült többéves hordalékot. Az 
összkép lenyűgöző, ha az él-
hető, tiszta ház, rendes udvart 
idézem fel.

Ennek kapcsán jutottak az 
alábbi gondolatok az eszembe.

Nem tudom ezt mire vél-
ni, ezt a tavaszi virágtelepíté-
si szokásunkat az őszben, de 

nagyon furcsállom. Ha ez va-
lakinek, valakiknek, a kampá-
nya részét képezi, akkor más 
az ábra.

Annyiban más, hogy 
méltatlankodásu nkat jogo-
san kifejthetjük, elherdálás, té-
kozlás címén. Ki hallott, ki lá-
tott már ilyet, hogy felvirágoz-
ni a közterületet őszire? Talán 
ez az őszirózsás - csak éppen 
muskátlival- megmozdulás 
szimbolizálja a független je-
löltnek, azon akaratát, arra fel, 
hogy további négy esztendő-
re bitorolni szeretné 1. számú 
bársonyszéket. Szeretni sok 
mindent lehet, de az 1. számú 
bársonyszéket, amint az látha-
tó, többé nem fogja koptatni. 
Ezt a megtiszteltetés t és bi-
zalmat az előző négyesben el-
vesztette, alaposan elrontotta. 
Ezen még az MSZP támoga-
tás sem segíthet már. A 2006-
os választási ígéretei, program-
jai nem hozták meg a Város 
fellendülését, de bonyodalmat 
azt hozott, főleg adósságot, s 
ami ezzel jár, veszteséget is ki-
látásba helyezve.

Kerékpártúra Békés megyében
Hol is jártak az abonyi természetjárók?
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Az Ország 67 000 Polgár-

mester jelöltje közül előre nem 
tudni hányan vannak, akik ér-
dem nélkül, csupán anyagi ér-
dekből, lózungokkal szeretnék 
a becsapott választóik bizal-
mát elnyerni. Zömében felis-
merték, hogy ez a státusz egy 
jól fizető másodállás, jó kere-
set-kiegészítést biztosit, - a 
munka itt igen markáns kifeje-
zés- a tehetségtelensé g, a tét-
lenség, a tehetetlenség, a lábat-
lankodás pénzbeli elismerése.

Van Tisztelet és kivétel.
Ebből a sokaságból egy tud-

ható, Romhányiné már elbu-
kott, érdemtelenné vált a to-
vábbi tisztségre az MSZP- vel 
együtt, annak ellenére, hogy 
rákerült a 2010-es jelöltlistá-
ra. Korábban kellet volna fel-
kelni-e és észbe kapnia. Késői 
igyekezet késői bánattal.

A jobbik választási ígéretéből 
az elszámoltatás szükséges, és 
támogatható.

Az Eü központ nagyságren-
dileg is kirívó a fejlesztések 
közül, ennek a megléte Abony 
lakossága és térségünkben élők 
számára nélkülözhetetlen. A 
hozzá nem értés leültette ezt 
az egészségügyi beruházást. 
Az eddig megvalósult fejlesz-
tések számvevése sem ismere-
tes, hogy miként lett –az Ő is-
meretük szerint a - forrás- az 
ezekre szánt pénzösszeg fel-
használva. Hogy áll a 2,2 
Mrd Ft –os zártkörű kötvény 

kibocsájtásból származó pénz-
eszköz felhasználása? Mennyi-
re rúg az ebből származó tar-
tozása a Városnak?

A Városunk felvirágoztatá-
sán mást kell érteni, és nem 
egy pár szál virág 
ide-oda ültetését. A 
Város gazdasági, 
társadalmi éle-
tének fellendí-
tése értendő ez-
alatt, az Abonyi 
Polgárok boldogu-
lására. Rendszerváltás 
Abonyban a régi nomenk-
latúrával nem megy, megbu-
kott vezetővel aztán végkép-
pen nem megy. Ez az MSZP-s 
féle megújulás Abonyban sem 
nyerő. Azt is olvastam, hogy a 
zöldmellényesektől elvárták, a 
kopogtató cetliket, hálájuk ki-
fejezéseként munkaadójukra, 
Romhányinéra adják le. Per-
sze sok mindent hallani ebben 
a hatalomra éhes választás idő-
szakban, a hajszában, a győze-
lemért folytatott végső harc 
közepette. 

2010. szeptember 7.

Szerkesztőségünk munka-
társai nem feltétlenül értenek 
egyet a Különvélemény rovat-
ban megjelent cikkek tartal-
mával. 

Elcsórták, vagy
ki se tették?

Abony virágosított
Kocsiné Tóth Valéria Abony város önkormányzatának FIDESZ-es képvi-

selője lapunknak elmondta, hogy ő is aktív részese volt az abonyi virágosítási 
programnak, hiszen, kertész szakmérnök, ő készítette el a terveket. Sajnálat-
tal tapasztalja, hogy a tervek nem az eredeti elképzeléseknek megfelelően va-
lósultak meg, szerinte amatőr módon történt/történik a kivitelezés. A képvise-
lő asszony sajnálatát fejezi ki, hogy nem tudták hatékonyabban felhasználni a 
mintegy kétmillió forintot, melyet erre a célra megszavaztak. Csak a töredéke 
valósult meg az eredeti elképzeléseknek, de az is hozzá nem értő módon. Nem 
az eredetileg megtervezett növények kerültek beültetésre, nem az eredeti tar-
tókba és nem is úgy, nem is oda, ahová azokat szánták. Nem tudom, hogy ez 
szándékos vagy dilettáns magatartás-e. Így a virágosításra fordított pénz egy 
részét kidobtuk az ablakon! „ Pedig erre nagy szükség lenne, hiszen ezzel az 

itt élő emberek hangulata sokkal jobb lehetne.”
- mondta el a képviselő lapunknak.

    LŐVE


