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kráter kátyúkkal tarkított, 
útnak csúfolt valamivel is, 
mely kis híján tengelytörést 
okoz gépkocsimnál. Látva 
kínomat, az egyik lakó is 
megállapítja, hogy ebben az 
utcában a körülmények tényleg 
embertelenek. Balogh Edit 
polgármester tudja ezt, de azt 
mondta a lakóknak, hogy 
nagyon sajnálja, erre az 
utcára nincs az önkormány-
zatnak egy huncut fillére sem, 
ha akarják, csinálják meg a 
lakók maguk!

Vécsey: Jöjjön ide Balogh Edit 
a tűsarkú cipőjében!

Aztán következik Abony 
újabb szégyenfoltja a belvizes 
haváriával sújtott Vécsey ut-
ca. Zötyögök a múlt századhoz 
sem méltó útnak jó indulattal 
sem nevezhető felületen és egy 
szép piros szippantó autót 
látok. Gondoltam, hogy a 
belvizet viszi és igazam is van. 
Az egyik ház előtt fiatal 
házaspár áll és próbálja menteni 
a menthetőt. „ Igen, tőlünk 
vitték el a vizet! Már régóta 
hordják és nem először. Ázik a 
házunk is, a biztosító ilyen 
esetben nem fizet. Nem tud-
juk kiengedni a gyerekeinket 
az udvarra, még a portáról 
kijutni is szinte képtelenség. 
Felázott a fal, pedig most 
újítottuk fel az egyik szobát! „- 
mutatja a fiatalasszony szomo-
rúan, aztán elmondja, hogy úgy 
tudja, hogy összesen már 800 
ezer forintot költöttek arra, 
hogy a belvizet az utcájukból 
elvigyék. Nem értik egysze-
rűen, hogy miért nem inkább az 
elvezető rendszerre költik 

Egyelőre nincs 
gyors megoldás

Gáspár Csaba, az ABOKOM 
ügyvezető igazgatója lapunk-
nak elmondta, hogy valóban 
bevezették az említett kifolyó-
kat, de ez nem okoz különösebb 
vízszint emelkedést. Szerinte 
az ipari klíma napi 20 liter 
vizet termel, a parkolóból ide 
folyó víz pedig akkor is itt 
kötött volna ki, ha nem jön a 
TESCO. Talán annyi a különb-
ség, hogy hamarabb ér oda a víz 
a nádas részre. „ Voltunk kint a 
helyszínen a katasztrófa vé-
delmisekkel és a tűoltókkal is 
és sajnos arra a közös állás-
pontra jutottunk, hogy egy-
szerűen nincs hová szi-
vattyúzni a vizet innen. Egy 
pályázat lehet a megoldás, 
melyet már elindított az 
önkormányzat. „ Felteszem 
azt a prózai kérdést is az 
igazgatónak, hogy vajon 
mennyi az esélye annak, hogy a 
projekt pályázatos pénzt kap és 
közösen arra a megállapításra 
jutunk, hogy ezt senki sem 

tudhatja előre, hiszen nap-
jainkban nagyon megnőtt 
erre az igény a telepü-
lések részéről.

Romhányiné: Csinálják 
meg a lakók maguk a 
Dembinszky utat, ha 

akarják!

Haladok tovább a 
Dembinszky úton és 
elborzadok. Rájövök, 
hogy nem csak a bel-
vízzel vannak hatal-
mas gondok, hanem a 

Stábunk a veszé-
lyeztetett területeken 
járt. A TESCO háta 
mögött roma fiatal-
asszony gumicsiz-
mában kénytelen át-
kelni az alkalmi fo-
lyón, mely az út helyett 
éktelenkedik. Meglát-
va engem a fényké-
pezőgépemmel, a la-
kók hálálkodva sietnek 
hozzám és azt meséli 
egyikük, hogy éppen 
meg akart már keresni, 
hiszen úszik az ólja, a kertje és 
hamarosan a háza is fog. „ Jött 
ide a polgármester asszony 
kampányolni, de amikor se-
gítséget kértünk, durván elu-
tasított bennünket! Nem is 
értem én ezt! Biztos, hogy 
eszembe nem jut még egyszer 
rá szavazni.„ 

„A TESCO az oka minden-
nek!”- mondja egy másikuk és 
el is meséli, hogy úgy tudja, 
hogy a multi áruház bevezettet-
te az ipari klíma és a parkoló 
vizét is az úgynevezett lapos 
részbe. Igaza, lehet, azt is 
megszemléljük, hogy hova, a 
nádas egy részen szépen kiko-
torva, a csövek nem látszanak. „ 
Nem is csodálom, hogy Ba-
logh Edit a TESCO mellett 
kampányolt a megnyitón! 
Biztos tudta, hogy mit csinál-
nak velünk és oka volt, hogy 
mégis a multi mellé állt! Azóta 
hatalmasat emelkedett a víz-
szint. Ez arcátlanság! Már 
értem, mit köszöntek meg a 
tescosok a megnyitón a polgár-
mesternek…„ 

Abonynak idén már másod-
szor is bőven kijutott az égi 
áldásból. Villámgyorsan 
150 mm csapadék zúdult le 
egyben az alföldi városra. 
Úszunk, úsznak a kertek ár-
kok, utcák, árkok és a leg-
rosszabb az, hogy a házak is. 

Kétségbeesett lakók hívták a 
MiAbonyunk szerkesztősé-
gét, hogy a nyilvánosság 
erejével segítsünk rajtuk. 
Mindenki félti értékeit, menti 
azt, ami menthető. Vannak 
olyan házak, melyek képeit 
nézegetve leginkább egy víz-
parti nyaraló jut róla eszünk-
be. De bizony nem azok! 
Házak, lassan úszóházak. Az 
elmúlt években az ABOKOM 
az önkormányzat által rendel-
kezésre bocsátott 40-50 millió 
forintot költhetett el a belvíz 
elvezető rendszer kitisztítására. 
Ezt maga a polgármester is 
szorgalmazta- ahogy az akkori 
kampánykiadványában is sze-
repelt- és így három évvel 
ezelőtt kezdték el a feladat 
végrehajtását. Nos, ez a pénz 
sajnos nem látszik meg a 
településen. Lapunk kérdésé-
re Gáspár Csaba, az ABO-
KOM Kft. ügyvezetője el-
mondta, hogy a teljes belvíz-
elvezető rendszer kiépítése 
mintegy négymilliárdos beru-
házás lenne.

A TESCO az oka mindennek?
Ez a szám azonban cseppet sem 
érdekli a lakosságot, segítséget 
remélnek, mégpedig most. 

Posvány: Vészhelyzet abonyi módra
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mutatása ellen tiltakozott. 
Szerinte a film készítői önké-
nyesen kiragadtak részleteket a 
vele készült interjúból. 

Biszku tiltakozott a film leve-
títése ellen, és azt kérte, hogy az 
őt becsapó újságírók küldjék 
vissza neki a róla készített 
felvételeket. Az újságírók azon-
ban azt állították, hogy írásos 
nyilatkozatuk van Biszkutól, 
amelyben a politikus hozzá-
járult a nyilatkozatok felhasz-
nálásához, ezért nem álltak el a 
film vetítésétől. Korábban 
Biszku Béla lányai is letiltották 
a filmet, ők azonban a rendezők 
szerint később megnézték azt, 
és áldásukat adták a vetítésre. „- 
forrás www.origo.hu

LŐVE

szerzők: Skrabski Fruzsina és 
Novák Tamás, akik részt vettek 
az abonyi vetítésen és az azt 
követő beszélgetésen is. Íme 
egy kis összeállítás a film 
sajtójából:

„1956 nem forradalom, a 
rendszer védelme igazságos 
harc volt - mondta Biszku Béla, 
az 1956-os megtorlásokat leve-
zénylő egykori belügyminisz-
ter a Duna Televízió Közbeszéd 
című műsorában szerdán. A 
korábbi politikus hárította 
magától a felelősséget az '56 
utáni megtorlásokért. Biszku 
első alkalommal vállalt nyil-
vános szereplést azóta, hogy 
júniusban bemutatták az ő 
félrevezetésével készült doku-
mentumfilmet, amelynek be-

MSZP. A film témája az 1956-
os áldozatok negatív hősét, az 
egykori véres kezű belügy-
minisztert és ténykedését mu-
tatta be. A filmben megszólaló 
szakemberek és a téma ismerői 
mind elítélték Biszku Bélát, de 
szülőfalujának lakosai közül 
többen nem. A film levetítését 
nem vállalták a mozik, így az 
országban így – kis közösségek 
előtti vetítéssel - ismertetik meg 
a nézőkkel az 1956-os terrorral 
a közönséget. A filmet egyszer 
már be is tiltották. A filmben 
maga Biszku Béla is szerepel. A 
film címe Bűn és Bűntelenség, 

Múlt héten pénteken a Gyulai 
Gaál Miklós Általános Iskola 
aulájában Biszku Béláról vetí-
tettek filmet. A rendezvényre a 
FIDESZ hívta meg a lakos-
ságot, Mészáros László képvi-
selőt rokoni szálak fűzik a 
film hölgy társrendezőjéhez. 
A filmre nem túl sokan voltak 
kíváncsiak, összesen mintegy 
ötvenen gyűltek össze ezen az 
estén. 

Nem csupán a FIDESZ tagok 
voltak ott, hanem szinte 
minden párt képviseltette 
magát jelöltjeivel, kivéve az 

Biszku Béla Abonyban

WC és a szennyvízcsatorna 
tartalma. Volt olyan hely, ahol 
a 70 cm-s acél fedlapot lere-
pítette a nyomás! Nagyon 
sajnálom, de nincs mindenre 
kapacitásunk, ezért mérlegel-
nünk kell, hogy hol a legna-
gyobb a baj. Döntést kell hoz-
nunk, hogy mit mentsünk: 
füves udvart, kertet, árkot vagy 
egy- egy család házát. Én az 
utóbbi mellett vagyok! „

Lőrinczy Veronika

külnünk kellett, megfenye-
gettek bennünket. Máshol 
sütivel és kávéval fogadtak. 
Mindenki az önkormányzatot 
okolja, de nem így van ez. Idén 
már húszmillió forintot köl-
töttünk a károk elhárítására, 
de a pénzünk fogytán van. 
Pályáztunk a vis major alapra, 
melyet az önhibájukon kívül 
ilyen helyzetbe jutott önkor-
mányzatok vehetnek igénybe. 
Pénz még nem jött, reméljük, 
hogy a Belügy Minisztérium 
mielőbb segít rajtunk. 
Még mindig elké-
pesztő, hogy a la-
kosság nagy a-
rányban a szeny-
nyvízcsatorna há-
lózatra köti rá a 
c s a p a d é k v i z e t !  
Volt, amikor renge-
teget szivattyúz-
tunk ki innen. Nem 
csoda, ha visszajön a 

gyorsan leesett egy hét alatt. 
Ez mintegy 150 mm, az éves 
átlag 550-600 mm, már most 
ennek a duplájánál tartunk. 
Mindenhol segíteni, minden-
hová eljutni szinte fizikai 
képtelenség. Sokszor húszan 
dolgozunk a lakosságért, van, 
hogy csak három órát alszunk 
egy nap. Tudom, hogy a 
lakosság türelme már elfogyott 
a legtöbb helyen, de azt 
figyelembe kellene venni, hogy 
még a hetvenéves idősek sem 
emlékeznek arra, hogy Abony-
ban lett volna ennyi csapadék és 
e miatt belvíz valaha is. 

Gáspár Csabát már 
életveszélyesen meg is 

fenyegették

Mi mindenhol segíteni szeret-
nénk, de volt ahonnan mene-

mindezt, hiszen ez így nem 
megoldás. „ A polgármester 
asszony már teljesen lesze-
repelt nálunk! Csak jönne ki a 
tűsarkú cipőjében és nézne 
kicsit szét. Mikor a szomszé-
dunk szólt, hogy nagy a baj, 
még Balogh Edit volt felhábo-
rodva és azt a választ adta, 
hogy nem kellett volna lavór-
ba építkezni! Könyörgöm, ő 
még meg sem született, amikor 
itt már házak voltak! „

A legborzasztóbb az, hogy 
kimegyünk és nem tudunk 

segíteni!

Gáspár Csaba, az ABOKOM 
ügyvezetője szerint azért nem 
költöttek ilyen sokat a Vécsey 
út kármentesítésére. „ A nagy 
baj az, hogy szinte országos 
rekord, amennyi csapadék itt 
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Részletek, hiteles önkormány-
zati dokumentumok: www. 
miabonyunk.hu, gazdaság rovat

MiAhír

A polgármesternek, ha ilyen 
döntést hozott, haladéktalanul 
tájékoztatnia is kell a testületet. 
Lapunk úgy tudja, hogy a 
kötvények tőkerészéhez nem 
nyúltak hozzá, a kamatokat 
használták önerőnek, úgyhogy 
semmiféle vészhelyzet nem állt 
elő.

mellett minden bizottságnak 
tárgyalnia kell a kötvénnyel 
kapcsolatos pénzfelhasználást 
a fenti célokra. Ennek szelle-
mében dolgozott és döntött 
eddig is a képviselő testület. 
Általában egyhangú többséggel 
szavaztak a városvezetők a 
fejlesztések önerejéről. 

A banki, az úgynevezett „ tresor 
„ műveletek végrehajtását a 
polgármesterre, Romhányiné 
Dr. Balogh Editre ruházta a 
képviselő testület. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy nem kell 
szavazniuk a képviselőknek 
például arról, hogy ha egyik 
alapból egy másikba teszi át 
befektetett pénzét az önkor-
mányzat, mert az kedvezőbb. 
Idézet a kötvényszabályzatból:

„Az előnyöket biztosító lekö-
tött összeg kezelésére vonat-
kozó döntés meghozatalára a 
polgármester jogosult. Jelen 
szabályzat hatálybalépésekor 
Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester. „

Lapunk utánajárt annak, hogy 
valójában ki is hozza a felelős 
döntéseket a kibocsátott Kétto-
rony kötvénnyel kapcsolatban. 
Az önkormányzat hivatalos 
dokumentumaiból egyértelmű-
en kiderül, hogy a pénz csakis 
nagyon szigorú feltételek 
mellett költhető el, a következő 
célokra:

- Képviselő-testületi döntéssel 
jóváhagyott pályázatok.
- A kötvénykibocsátásból szár-
mazó forrás a hazai infra-
strukturális és Európai Uniós 
pályázatok önrészének biztosít-
ását kell, hogy szolgálja.
- Az önerőt biztosító forrás 
felosztásakor elsőbbséget élvez-
nek az infrastrukturális és/vagy 
működési költséget csökkentő 
és/vagy önkormányzat bevétel-
szerző tevékenységét erősítő 
pályázatok.

Mindehhez minden esetben 
kell az önkormányzati képvi-
selő testület döntése és e 

A Kéttorony kötvény nyomában- TÉNYEK

tudnak megfelelő szakem-
bereket fő- és mellékállás-
ban foglalkoztatni 

• pályázatokhoz és pénzügye-
ikhez szaktanácsadást nyúj-
tanak számukra

• és azoknak a külföldi vállal-
kozásoknak, akik a térség-
ben kívánnak befektetni és 
megfelelő háttérrel akarják 
megismerni a helyi lehető-
ségeket. 

Az első inkubátorokat 1991-
1993-ban adták át, mára pedig 
több mint 40 inkubátorház
működik hazánkban (egyre 
javuló területi lefedettséggel). 
Méreteik azonban nemzetközi
összehasonlításban alacsonyak, 
kihasználtságuk – piaci árak 
mellett is - túl magas. Így 
biztosan lesz igény erre a 
szolgáltatásra Abonyban.

MiAhír

Olyan is akadt, aki valamiféle 
kórházi projektnek vélte a 
dolgot és azt hitte, hogy majd 
újszülötteket lehet elhelyezni 
inkubátorban a projekt kereté-
ben. Nos, nem- nem egyiket 
sem. Nos, lássuk akkor a 
medvét, vagyis azt, hogy mi is 
az a titokzatos inkubátor ház….

Az INKUBÁTOR ház 
vállalkozás segítő objektum

Mit nyújt az inkubátorház? 

Az Inkubátorház lehetőséget 
nyújt azoknak az elsősorban 
innovatív vállalkozásoknak, 
amelyek jelenleg:

• nem rendelkeznek saját 
műhellyel és/vagy irodával, 

• nem rendelkeznek iroda-
technikai és telekommu-
nikációs berendezésekkel, 

• még nem eléggé jártasak a 
vállalkozás üzletvitelében, 
jövedelmükből még nem 

és nem nagyvállalkozók, 
hanem egy kicsiny családi 
vállalkozás az övék és a 
székhelyük is Abonyban van. 
Itt dolgoznak nap, mint nap 
és reményeik szerint sokat 
segíthetnek majd a többi helyi 
kis és középvállalkozónak is. 
Hogy miben?

Nos, az Inkubátor ház hallatán, 
mint megtudtam, többen 
furcsán néztek rájuk. Volt 
olyan,  aki  kerek- perec 
megkérdezte tőlük, hogy: 
nyulakat vagy csirkéket 
fognak- e majd tenyészteni. 

M i n t  a z t  k o r á b b a n  a  
MiAbonyunk már megírta, az 
M.T Hardy Kft. 131.178.523 
forintot nyert el inkubátorház 
létesítésére. Többen felkapták a 
fejüket a hír hallatán, hiszen 
bizonyára az jutott eszükbe, 
hogy egy nagyvállalkozó jön 
ide és biztosan nem is helyi. Ez 
egyáltalán nem így van, sőt. A 
cég tulajdonosai mosolyogva 
mesélték nekem élményeiket, 
melyek a cikkünk megjelenését 
követően érték őket. Nagyon 
boldogok, régóta dédelgetett 
álmuk valósulhat  meg.  
Köszönik szépen jól vannak, 

Inkubátor sztori
Egy abonyi családi kisvállalkozás volt a nyerő
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nem tudja megtartani fia-
taljait, értelmiségi rétegét, 
iparosait. 

- Ki kell dolgozni egy olyan 
konstrukciót, melyben ön-
kormányzati garancia-
vállalással, szoros műszaki 
ellenőrzés mellett épül-
jenek szociálpolitikai tá-
mogatással társasházak, 
családi házak…

- Gondoskodni kell a város-
ban élő, egyedülálló idős 
nyugdíjasok biztonságos, 
nyugodt életéről is.

- Forrás: www.abony.hu

De azért menjünk el szavazni, 
mert szavazni jó! Csak a józan 
eszünkre kellene hallgatnunk, 
nem az álmainkra….

- next –

A képeken egy kis választási 
retro: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
köszönő hirdetése a 2006-os 
Kincskeresőből és Dr. Soós 
Ferenc, jelenleg KDNP-s kép-
viselő jelölt, négy éve még 
Élőláncos aktivista szórólap-
jának részlete „ Magad légy a 
változás! „- mondta, és így is 
lett!

oldásokat, a FIDESZ hosszan 
kibontott, de földtől és meg-
valósulástól nem elrugasz-
kodott változásokat ígér. 
A helyi JOBBIK és MSZ 
konkrét, programpontokba 
szedett kiadványával még nem 
találkoztam. Ők csak bírálnak, 
kérdőre vonnak és kritizálnak. 
A KDNP huszonkilenc pont-
ban ígér, konkrét megvaló-
sítást és azt, hogy miből is 
csinálja meg, nem vázol fel. 
Csak annyi látszik, hogy min-
den egyes társadalmi réteget 
megcéloznak. Több esetben 
olyat szeretnének elérni, ami 
már megvalósult. Így az M 8-as 
abonyi lehajtója megtervezésre 
került, köszönjük, nem kell érte 
lobbizni! A Pest Megyei Terü-
letfejlesztési Tanács meg már 
régen döntött, a szocikkal 
karöltve, szinte egyhangú sza-
vazattal arról, hogy Pest megye 
és Budapest különválik, mint 
fejlesztési régió! Köszönjük 
szépen, ezt sem kérjük, már 
elintézve! Akik ekkora tudat-
lanságról tesznek tanúbi-
zonyságot, vajon hogyan 
szeretnének vezető pozíciót 
betölteni?

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester ma is érvényben 
lévő programjának néhány 
meg nem valósult gyöngy-
szeme, 2006-ból:

- Problémákat és a meg-
oldási javaslatokat nyilvá-
nosságra hozzuk

- Elemi érdeke a városnak a 
vállalkozók támogatása és 
munkához juttatása.

- A helyi tömegközlekedést 
is meg kell szervezni.

- Szolgáltató, kereskedelmi 
és ipari parkot kell a 
külterületen kialakítani…

- Komplex projektként lesz 
lehetőség a gyógy-idegen-
forgalomra, wellness szol-
gáltatásra, rekreációra pá-
lyázatot benyújtani. A falu-
si turizmus, gyógy-idegen-
forgalom a vendéglátásból, 
szolgáltatásból, kereske-
delemből élők megélhetését 
is elősegíti.

- Annak a vidéknek, telepü-
lésnek nincs jövője, mely 

Négy évvel ezelőtt a mostani 
polgármester is egy szép dí-
szes csokrot adott át ígéretek-
ből, mely polgármesteri prog-
ramként a mai napig ott 
díszeleg Abony város honlap-
ján. Ebből csak egy töredék 
valósult meg, vagy már neki-
láttak. Igaz, lehet, hogy Rom-
hányiné Dr. Balogh Edit pol-
gármesterként történő nyug-
díjazásáig szeretné céljait 
elérni. Abonynak ez kevés! 
Mint mackósajtban a brum-
mogás. Vélhetően Dr. Magyar 
Gábor polgármester, aki 
megálmodta, hogy Abony 
polgármestere lesz, az álmai 
elemeit is belevitte program-
jába, amikor többek között 
ingyenes szemétszállítást kí-
nál, lovas járőrökkel és ku-
tyákkal akarja megerősíteni a 
rendőrséget. A jelölt nem 
lehet túl tájékozott Abonyt 
illetően, hiszen több olyan 
pont is van programjában, 
melyről beszélni sem kéne, 
hiszen megvalósult már. Pél-
dául az Abony járás létre-
hozása egyrészt a pártrend-
szeri időket idézi, más részről 
pedig okafogyott is, hiszen 
kistérségi társulások szintjén 
remek az együttműködés a 
különféle önkormányza-
tokkal és azok polgármes-
tereivel is.

A lózungok… azok a fránya 
lózungok. A Pinokkióknak 
megnő majd az orruk, ha eljön 
az idő. Az MSZP konzekvensen 
hallgat, a Városunk Fejlődé-
séért Egyesület rövid recep-
tekben kínál kézenfekvő meg-

Nézegetem az abonyi választási 
kiadványokat és egyre inkább 
az az érzésem, bizonyos pár-
tokat, politikai formációkat 
tekintve, hogy megállt az idő. 
Ők még mindig azt hiszik, hogy 
nem is nagyon kell mást 
tenniük, mint hogy minél 
nagyobbat és többet ígérjenek, 
aztán, hogy ez megvalósul-e 
vagy sem, már csak részlet-
kérdés. „ Majd ráfogjuk arra, 
hogy nem voltunk több-
ségben! Ráfogjuk a gazdasági 
válságra meg a tiszai árvízre! 
Nem baj az! A nép biztosan 
issza majd a szavainkat.” 

A nép azonban nem hülye. 
Manapság jól megnézi, hogy 
kit és miért támogat. Csaló-
dott, egy része már teljesen 
elfordult a politikától. Tán el 
sem megy szavazni. Elege van 
a lejárató kampányokból, 
mely mellé párosul egy hatal-
mas ígérethalmaz. Ez kísér-
tetiesen olyan, mint a négy 
esztendővel ezelőtti abonyi 
választási történet. Csak a 
szereplők mások, persze ők is 
csak többé- 
kevésbé. A szavazópolgárok 
azonban tudják majd a helyes 
reakciót. Különösen szép a 
KDNP 29 pontos ígérethal-
maza, melynek megvalósulása 
több tíz milliárd forintba 
kerülne. Igaz, ők nem írják le, 
hogy a következő négy év alatt 
szeretnék mindezt kivitelezni. 

Lehet, hogy száz évre gondol-
tak….

Ki tud nagyobbat ígérni?- RETRO képekkel
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szél. Pedig akad jócskán. Nos, a 
kiadványban Romhányiné Dr. 
Balogh Edit a választópolgárok 
munkáját és segítségét meg-
köszöni. A testületi tagoknak és 
hivatali dolgozóknak azonban 
nem. Ezek szerint vagy na-
gyon rosszul dolgoztak vagy 
nem is volt közük a fejlesz-
tésekhez. A város „first lady”-
je bizonyára egyedül érte el 
ezeket a szép eredményeket. 
Én ezt nem hiszem. Inkább 
egy kis szelektív memória-
zavar lehet a dolgok hátte-
rében.

LŐVE

Meglehetősen poénosra sike-
redett a Romhányiné Dr. 
Balogh Edit féle választási 
kampánykiadvány első olda-
lának felső fele, mely erőtel-
jesen hajaz egy piros pöttyös 
túró rudi csomagolóanya-
gára. A rudis kiadvány belse-
jében a város első asszonya 
szépen csokorba szedi azt a 
rengeteg fejlesztést, ami az 
elmúlt négy évben történt a 
városban. Ez nem más, mint az 
előző egy évben megjelent Első 
kézből című cikksorozat képes 
melléklete. A polgármester a 
fejlesztésekről számol be, 
gondokról, bajokról nem be-

A www.miabonyunk internetes 
hírportál gyakran hívja játékra 
olvasóit. Most egy Agytor-
nászda matematika feladvány 
eredményhirdetése után adta át a 
jutalmat Kiss György, a fel-
advány közzétevője. Ez egy 
üveg pezsgő volt, melyet a 
külföldön tartózkodó győztes, 
Bakos Judit édesanyja, a Bihari 
János Zeneiskola igazgatónője 
vett át. Szerkesztőségünk ne-
vében is gratulálunk!

LŐVE

Kovács László FIDESZ-es polgármester jelölt feleségével a Kölcsönlakás című színdarab 
bemutatóján vett részt, ahol egy igen érdekes dolgot dugdosott a kezében, még pedig az Abony választ 
2010. nevű kiadványt, mely reklámújságban politikai hirdetésekben. Kovácsot politikai ellenfelei 
kőkeményen bírálják. Úgy tűnik azonban, hogy a jelöltnél egyáltalán nem csapta ki a biztosítékot a 
történet. Derűsen emelte fel a lapot egy fényképezés erejéig, mert „ vette a lapot „.

LŐVE

A piros pöttyös az igazi?

Jutalom a győztesnek

A nap poénképe: Kovács a porondon

felmagzott, csaknem emberma-
gasságú. A pálya környéke má-
sutt rendben van, de ez a rész 
sajnos kimaradt a szórásból. 
Nyilván kevés a közhasznú mun-
kás Abonyban. Nem szúrja senki-
nek sem a szemét ez a gyom a 
város központjában? 

A cikk megjelent a 
 közösségi hír-

portálon és másnapra eltűnt a 
gyom a pálya mellől. Ennyi.

LŐVE

www. 
miabonyunk.hu

Kedves Olvasónk szólt nekem, 
hogy menjek és nézzek körül a 
Mucsányi Tamás műfüves pálya 
háza táján. Megtettem. Az OLLÉ 
program keretében önerőből 
épített városi létesít-mény 
oldalában hatalmasra nőtt gyom 
éktelenkedik. Nyilván nem 
tegnap kezdett kinőni a földből. 
Nem más ez, mint parlagfű, így 
sajnos Abonynak parlagfüves 
pályája van. Biztos vagyok 
benne, hogy az allergén gyom 
nem tesz jót a sportolóknak. Az 

Parlagfüves pálya

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 az újságot! Mert Abony megérdemli. 
Híreit, képeit megoszthatja velünk a fenti elérhetőségeken.
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folytatódik. Még a szerző-
déskötés napján nagy meny-
nyiségű burkolóanyagot szállí-
tottak le a területre.

szomorúan a Kossuth utca 
lakója. Nos, félő, hogy ameny-
nyiben több helyen is, a város 
azonos részén elteszik láb alól a 
kutyusokat, akkor annak oka 
van. Előfordulhat, hogy pár nap 
múlva tolvajok érkeznek a 
környékre. Bár ne lenne iga-
zam! Zárkózzanak be éjsza-
kára, figyeljenek fokozottab-
ban értékeikre!

LŐVE

Lapunk úgy tudja, hogy kihir-
dették a győztest, akivel szep-
tember 20-án meg is kötötték a 
szerződést. Az építkezés tovább 

Az eset mélyen felháborította a 
gazdit és szeretné felhívni 
lakótársai figyelmét, hogy job-
ban vigyázzanak házi kedven-
ceikre. 

„ Ma jön haza a gyermekem, 
nem is tudom, hogy fogom 
elmondani neki! „- mondta 

Dr. Németh Mónika, Abony város 
jegyzője lapunkat arról is tájékoz-
tatta, hogy van az önkormány-
zatnak is hatályos szerződése, 
mégpedig egy abonyi székhelyű 
céggel. Ez a Promex-Vill. Őket 
bízták meg a feladat ellátásával. Ők 
adták a legolcsóbb árajánlatot. 
Tehát, meg lehet nyugodni, ahol az 
önkormányzat végzezteti a fák 
gallyazását, ott abonyiak jutnak 
munkához.

LŐVE

életemben ez az első ház, amire 
nem lehetek büszke! Ez egy 
pocsék történet! Ha továbbra is 
tőlem van félnivalójuk, a ma-
gam hetven kilójától, akkor 
nyilvánvaló, hogy tényleg van 
félnivalójuk a történet szerep-
lőinek. Egyszerűen kitiltottak 
onnan! „

Mint lapunk arról beszámolt, 
jelentősen csúszik az épület 
átadása. Engem is elküldtek az 
őrök a közterületről, pedig csak 
kívülről szerettem volna 
lefényképezni az épületet, ahol 
feltűnően sok autó állt. Most 
már értem, miért ijedtek meg 
tőlem. Talán valami tervezőnek 
néztek. Pedig szerencsére nem 
vagyok az!

LŐVE

Kedves Olvasónk osztotta meg 
velünk szomorú élményét, 
mely szerint a Kossuth Ferenc 
utcában és annak környékén, 
Abony város központi részén 
mérgezik a kutyákat. Sajnos 
olvasónk kutyusát is megetet-
ték valamivel, az állatorvos 
sem tudott már segíteni rajta. 

Kedves Olvasónk tette fel a 
MiAbonyunk oldal chatfalán azt a 
kérdést, hogy Abonyban vajon 
miért nem abonyi, hanem pomázi 
cég végzi a fák gallyazását. 
Utánajártam a történetnek. Meg-
tudtam, hogy az E.ON végzi a 
gallyaztatást az Olvasó által 
említett dűlőben, a megrende-
léshez Abony város önkor-
mányzatának semmi köze nincsen. 

Horváth Zoltán, az egészség-
ügyi centrum tervezője- akit 
korábban maga a polgármester, 
Romhányiné Dr. Balogh Edit 
kért fel a tervek elkészítésére - a 
mai napon telefonon felhívta 
szerkesztőségünket és elmond-
ta, hogy őt magát és tervező 
csapatát is kitiltották az épít-
kezés helyszínéről. Konkrétan 
az hangzott el, hogy Horváth 
Zoltán tervező nem teheti be a 
lábát az építkezés területére.

 Ezt egy alvállalkozó mondta el 
az országos hírű szakembernek. 
Sőt, mi több az utasítás szerint 
az építkezésben részt vevők 
szóba sem állhatnak Horváthal, 
a tervező ott nem fényképezhet. 

„ Húsz éve vagyok tervező, de 

Mérgezik a kutyákat

Ki gallyaz itt?

VÉRLÁZÍTÓ- Már a tervezőt is kitiltották a területről!

KLB Kontír Bt.

Molnár Károly mérlegképes könyvelő

Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k könyvelése

Adóbevallás készítése

Bővebb információkért látogassa meg weboldalunkat:

www.klbkontir.hu

Iroda: 2740 Abony, Széchenyi u. 8

Telefon: 53/360-483

30/637-2664; 30/330-6070

Fax: 53/360-483

molnark@pr.hu

klb@pr.hu

Tevékenységi köreink: Könyvelés, Bérszámfejtés, 

Adótanácsadás, Ügyvitel-szervezési tanácsadás
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elmondta még, hogy négy- öt 
hónap kitartó munkájának 
eredménye az, hogy sikerült 
Abony legnagyobb szabású 
kerékpár lopásának a végére 
járni. Az akcióban főként a saját 
állomány vett részt, nem egy-
szer civilben dolgoztak. Volt 
olyan is, amikor kék villogóval 
kellett a tolvaj nyomába ered-
niük. 

LŐVE

lopkodott, így a Rossmann, 
Sportcsarnok, új és régi COOP , 
Taverna, de még a Katolikus 
Templom elől is.
Az anyagi kár jelentős, hiszen 
összesen 700 ezer forint 
értékű kerékpárt lopott el a 
tolvaj. 21-ből 12-t találtak 
meg a rendőrök, kilencet még 
keresnek. A bűnös beismerő 
vallomást tett. Pintér Gábor 
őrsparancsnok lapunknak 

kerékpárok lakatjait, majd 
azokat elvitte fényes nappal egy 
másik helyre, ahol lezárta ismét 
őket, de ezúttal már a saját 
lakatját használta. Amikor 
eljött az este, emberünk fogta 
magát és átkerekezett Szolnok-
ra. A tettes itt értékesítette a 
kerékpárokat, építkezéseken. 
Volt olyan eset is, amikor a 
tettes visszaadta a tulajdo-
nosnak az ellopott elektromos 
kerékpárt.

A notórius kerékpártolvaj az 
utóbbi időben annyira elszem-
telenedett már, hogy szinte 
naponta lopott. Az elkövető egy 
munkanélküli fiatal férfi, aki-
nek már volt dolga a rendőr-
séggel más vagyon ellen 
elkövetett bűncselekmények 
miatt. Segítséget nyújtott a 
Takarékszövetkezet térfigyelő 
kamerája is a beazonosításban. 
Tolvajunk két kerékpárt is 
eldugott a parkban, ezeket 
szintén megtalálták a zsaruk. A 
tettes szinte mindenhonnan 

Pintér Gábor alezredes, rendőr 
őrsparancsnok arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a közel-
múltban további tizenkét kerék-
párt foglaltak le Szolnokon. 
Mint arról már beszámoltunk, 
az abonyi bicikli tolvajt még a 
múlt héten elkapták és lefoglal-
tak két kerékpárt. A „ jómadár 
„ most Budapesten egy bün-
tetés végrehajtási intézetben 
van, ahová letartóztatása 
után szállították. A Ceglédi 
Rendőr Kapitányság Bűn-
ügyi Osztálya folytatja to-
vább a nyomozást az ügyben.

A furfangos tolvaj meglehető-
sen érdekes módját válasz-
totta a lopásnak, hiszen nem 
lakatrongálással, nem hővá-
góval vagy fűrésszel esett neki 
a kerékpárok lezárójának, 
hanem a jó magyar lakatokat 
szemelte ki magának, melyek 
viszonylag könnyen nyit-
hatók. A tettesnél álkulcsokat 
találtak, melyeket úgy használt, 
hogy először kinyitotta vele a 

2010. aug. 20-i adatok:

Pest megyében összesen: 
39.467 fő munkanélkülit 
tartottak nyilván 2010. 
augusztusában, ebből több, 
mint egy éve munkanélküli 
7.991 fő, 13.826-an voltak 
jogosultak járadékra, 5.172 fő 
kapott segély típusú ellátást. 5.914 
fő rendelkezésre állási támogatásban részesült, a 
munkavállalásra képes lakosság létszáma 810.194 fő, így a 
munkanélküliségi ráta 4.87 % Pest megyében. 

Abonyban ennél rosszabb a helyzet, hiszen 671 fő 
munkanélkülit tartottak nyilván, a kereső korú lakosok száma 
10.026 fő, a munkanélküliségi ráta 6,69%-os. 214-en több, 
mint egy éve munkanélküliek, 171-en kaptak járadékot, 78 fő 
segélyt és 176-an rendelkezésre állási támogatást.

Jászkarajenőn 10,61%-os a relatív munkanélküliségi ráta, 
Kőröstetétlenen 4,97 %, Törtelen 7,9%-os, Cegléden 6,67%, 
Újszilváson 7,7%-os.

Cegléd:
Tovább nőtt a munkanélküliek száma a városban. A mintegy 
25.000 munkavállaló korú lakos 6,63 %-a, azaz 1.660 fő 
álláskereső. 

MiAhír

Letartóztatásban a sorozatos kerékpártolvaj

Tovább nő a munkanélküliség…. 
Abonyban 6,69%-os

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.

DIÁKONAK! 
Diákigazolvány felmutatásával 10% kedvezmény

                 Bízza ránk szemügyeit!
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A második mérkőzést az 
ABONETT-es lányok itthon 
játszották, a sokszor mumusnak 
bizonyuló Soltvadkertet fogad-
va a Városi Sportcsarnokban. 
Ezúttal azonban kiütéses 
győzelmet arattak ifi és felnőtt 
lányaink is, olyannyira, hogy az 
ellenfél edzője képtelen volt 
tovább nézni csapata szörnyű 
teljesítményét és elmenekült, 
elhagyta a pálya szélét. 

LŐVE

akkor a felnőttben is helyt álló 
játékosok ( Lőrinczy Zs, 
Mertlik M., Nagy K. ) hozták az 
ifiben is formájukat, a fáradtság 
nem igazán látszott meg telje-
sítményükön. Az ifjoncok 
31:28-ra szenvedtek vereséget. 
Kiemelkedett a mezőnyből 
Nagy Krisztina 13 góljával és 
az újonnan igazolt, fiatal kapu, 
Berta Viktória is remekelni 
tudott. Az információkat 
Kosaras Lászlótól, az Abony 
KC elnökétől kaptam.

Tehát valami történt. Valami 
nagyon komoly dolog. Hiszen 
amit közösen felépítettek 
Gáborral, azt zokszó nélkül 
hagyta hátra a boldogságáért. 
Talán Dr. Magyar Gábor 
Abonyban keresi a vigaszt, a 
polgármesterségben, a családi 
gondjai elől menekülve? 
Papadimtriu Athina szókimon-
dó könyve életéről már meg-
jelent. Dr. Magyar most a 
KDNP színeiben indul, ahol a 
család egysége és fontossága az 
egyik leghangsúlyosabb té-
nyező.

MiAhír

Judit szerezte, aki most igen-
csak kitett magáért, mert 
összesen 17 gólt szerzett. 

Az ifisták közül többen már 
csak a felnőttben játszahatnak 
ebben a szezonban, így a csapat 
megfiatalodott. Sajnos még 
többen nem tudtak hozzátenni a 
közös teljesítményhez, ugyan-

az igazi, hiszen miatta gyer-
mekei édesapját, a népszerű 
színészt, Trokán Pétert is 
elhagyta. „ A honfoglaló ősök 
szellemében élő férfi „ miatt 
minden  kénye lemrő l  é s  
luxusról lemondott Athina, sőt 
csirkéket tenyésztett és sajtot 
készített. Titokzatosan fogal-
mazott, amikor azt mondta, 
hogy „ valami rossznak mindig 
kell lenni, hogy az ember lássa a 
különbséget, hogy élvezni 
tudja, ami jó! „

Az ABONETT KC női kézilab-
da csapata első meccsén Kiste-
leken vendégszerepelt szezon 
nyitó meccsen, ahol a felnőttek 
20:24-re győztek az igen 
kemény és NB I/B-s játéko-
sokkal kiegészített hazai csapat 
ellen. A legtöbb gólt a mérkő-
zésen az abonyi NB II-es 
gólkirálynő, Lőrinczyné Kövér 

„ Nekem kezem, lábam lekötni 
nem lehet! „

Vasárnapi Blikk, 
2010. szeptember 12.

Mondta Papadimitriu Athina, 
Dr. Magyar Gábor abonyi 
polgármester jelölt felesége 
különköltözésüket követően az 
egyik népszerű bulvárlapnak. 
Az Operett Színházban dolgozó 
színésznő úgy döntött, hogy Dr. 
Magyar Gábor nélkül folytatja 
tovább az életét .  Pedig 
kapcsolatuk elején úgy érzete Ő 

Az asztalitenisz csapat lejátszotta első két NB III-as 
mérkőzését. Mindkét összecsapáson a jobb erőkből 
álló ellenfél győzött, de helytálltak a mieink: 

1. forduló:

Montágh DSE Abony – Kőbánya SC  7 : 11

Győzött: Gáspár Mihály 2, Bolyhos Ferenc 2, Kiss 
György 2, Gazdag Ottó 1

2. forduló:

Montágh DSE Abony – Malév SCII  6 : 12

Győzött: Gáspár Mihály 2, Bolyhos Ferenc 2, 
Gazdag Ottó 1

Valamint a Gazdag – Gáspár páros

Ping- Pong hírek

Sikeres csajok

Polgármester jelöltünk a BLIKK-ben

- angol kezdő tanfolyam, kezdés:09.24 péntek délután 16.30
- angol újrakezdő, heti 2x3 óra, délelőttönként
- angol beszédkészség fejlesztés 7-8. osztályosoknak, péntek 15.00-

16.30
- angol i és alapfokú nyelvvizsgára alapozó képzés, kezdés: 09.26. 15 óra
- ÚJDONSÁG! Angol gazdasági szaknyelv, középfokú nyelvvizsgára 

felkészítő csoport

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

Szeptemberi tanfolyamkezdések 
a Lendület Tanodánál!
A hely ahol tanulni hatékony és remek!
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az általuk megtámadott sértet-
teknek.

Egyes vélemények szerint - melyet 
városunk elöljárósága is hangsú-
lyozott már több alkalommal - a 
rend fenntartása kizárólag az arra 
hivatott állami szervek és önkéntes 
szervezetek feladata. A jogilag meg 
nem határozott szerveződések 
bűnmegelőzési célzatú közterületi 
jelenléte illegitimnek ítéltetett 
városunkban. Az állítás és állás-
foglalás csupán annyiban sántít, 
hogy bár a közbiztonság fenn-
tartása valóban állami feladat, de 
annak megeremtése és fenntartása 
részlegesen az önkormányzat 
feladatkörét is képezi, másrészt az 
önkéntes - bármilyen törvényes 
célzatú és tevékenységű - társa-
dalmi szerveződés működése, az 
Alkotmány és az alárendelt 
jogszabályok alapján jogszerű.

Tehát nem elfojtani kellene az ilyen 
irányú civil kezdeményezéseket, 
hanem biztatni a lakosságot az 
összefogásra. Nyilván sokkal 
nehezebb dolga van egy betörőnek, 
tolvajnak abban az utcában és olyan 
környéken, ahol a lakók egymás 
értékeire figyelve, azonnal lerea-
gálják a váratlan látogatók érke-
zését. Legalább egy telefonhívással 
az intézkedésre jogosultak felé, 
vagy más személyek segítségül 
hívásával. Ehhez azonban ezeket a 
lakócsoportokat össze kell fogni, a 
lakók és az intézkedésre jogosultak 
közötti interaktív információs 
csatornát pedig ki kell építeni.

Remek példáját láthatjuk ennek 
több dunántúli városban, ahol a 
helyi rendőrjárőrök és a polgárőrök 
egyetlen hívással és azonnal 
elérhetők. A szolgálati gépkocsik 
oldalán feltüntetett és a helyi 
médiákban meghirdetett mobiltele-
fonszámokon keresztül, a bajba 
került ember közvetlenül tud 
segítséget kérni az aktuálisan 
közterületen dolgozó rendőröktől, 
polgárőröktől. ""A gyors segítség, 
az igazi segítség!"- mondják azon a 
környéken.
Máshol az önkormányzat támogat-
ja a kisközösségi jelzőrendszerek 
kiépítését, különösen az idős, 
egyedülálló, alacsony jövedelmű 
lakosok körében.
Tehát lenne követendő és követ-
hető példa Béla bácsi és Marika 
néni vagyonkájának megvédésére 
és megőrzésére, de ehhez nem 
elegendő a veszélyeztetett közös-
ség figyelmeztetése, kézzel fog-
ható lépésekre van szükség. Amíg 
nem válik mindannyiunk számára 
élhetetlenné városunk, a Mi 
Abonyunk!

TYB

Talán emlékeznek még rá a Kedves 
Olvasóink, hogy néhány hónappal 
ezelőtt egy megdöbbentő esetről 
tudósítottunk, melynek "hősei" 
világos nappal lövöldöztek be 
fegyverrel egy idős, egyedülálló 
férfi udvarára, kutyájának "el-
némítása" érdekében. A kutyus 
"bűne" az volt, hogy néhány nappal 
korábban éberen őrizte gazdája 
portáját és vélhetően a "fegyveres 
osztag" tagjaira hívta fel a 
figyelmet akció közben, történe-
tesen lopás végrehajtásakor. Nos, a 
Bercsényi utca lakója, ismét 
áldozattá vált. Ma reggelre a 
melléképületének oldalfalát 
kibontották és néhány hosszabbí-
tó kábelt, valamint 5 db. tyúkot 
loptak el. Szétfeszegették a hátsó 
kaput, valamint az értékeket már 
régen nem tartalmazó lezárt 
lemezszekrényt. A helyszín ma-
gukból kivetkőzött, agresszív 
elkövetőkre utal, tehát az idős 
embernek - még ha észlelte volna 
is a lopást - esélye sem lett volna 
értékeinek megvédésére.

A történet persze jóval továbbmutat 
egy szerencsétlenül járt ember 
ügyénél.

Sajnos, az ilyen és hasonló esetek 
számának emelkedése az utóbbi 
hónapokban egyre nagyobb aggo-
dalmat okoz, főként az idős, 
egyedülálló, magukat megvédeni 
képtelen emberek körében. A 
tanácsokat, melyeket a hivatalos 
szervektől kapnak, többnyire 
betartják és szinte ki sem mozdul-
nak, az egyetlen biztos helyet 
jelentő otthonukból. De azt hiszem, 
azzal mindenki egyetért, hogy az 
állataikat, szerszámaikat és egyéb 
lakásba nem való tárgyakat viszont 
nem tehetik be az ágyuk alá.

 Néhányan megtehetik, hogy 
valamilyen elektronikus riasztót 
szereltetnek fel a melléképületekre, 
tyúk- és disznóólakra, de sajnos a 
meghatározó többség nem tud erre 
áldozni. Őket ki védi meg ezektől a 
nemtelen támadásoktól?- szólhat 
a jogos kérdés. Az állam!-szól a 
hivatalos, polgármesteri válasz, 
mely általában így folytatódik, 
hogy egyébként is tessék vigyázni 
az értékekre, mert minden ház-
hoz nem lehet rendőrt, polgárőrt 
állítani. Igen, ezt értjük és 
megértjük. Azt már kevésbé, hogy 
a "legendás" helyi rablóbanda 
tagjai, miért nem tartják még 
mindig élhetetlennek Abonyt. Mert 
a megoldás kulcsa ebben rejlik. 
Végérvényesen tudtára kellene 
adni a létüket bűnözésre alapozó 
"földijeinknek", hogy ez nem az Ő 
városuk. Akkor sem, ha nekik 
jogaik vannak...talán több is, mint 

Ki védi meg őket?

AboPOL Kft.
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. október 31.-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: 
3000.-Ft+ÁFA/hó        

• Közintézmények, kereskedelmi egységek felügyelete, közületek részére: 
5000.-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! 
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Kedves Olvasónk hozta 
el szerkesztőségünkbe 
ezeket e képeket, melye-
ken a Köztársaság út 
kátyúzási folyamata 
látható. A külföldön, 
hosszú évek óta az 
építőiparban dolgozó 
szakember kiakadt a 
hanyag munkavégzés 
kapcsán és azt mondta, 
hogy igen, ez Magyaror-
szág! A képen a jobbol-
dali kátyú betömése még 
nagyjából szakszerűnek 
mondható, mert ott ki-
szedték az alapot. A 
kisebbik méretű kátyú 
tömése azonban abban a 
pillanatban kijön a helyéről, mihelyst egy autó végigmegy rajta. Nincs ugyanis az alapja előkészítve, azt 
ingoványos, mozgó földre öntötték ki. Így örülnek is az utca lakói meg nem is. De inkább nem. 

Ablakon kidobott pénz a most folyó kampánytömködés és a kommunista rendszert, meg az elvtársakat juttatja 
eszembe. Hajrá tovább azon a bizonyos úton! Hogy mindezt az adófizetők pénzéből? Ugyan már…

LŐVE

Kátyúznak, de minek?
Kampánytömködés

színvonal olyan magas volt, 
hogy a hollywoodi filmek harci 
jeleneteit is felülmúlta. Elhang-
zott, hogy ha Dr. Magyar Gábor 
lesz, mindent meg fognak tenni 
annak érdekében, hogy egy új 
sportággal, barantával bővüljön 
az abonyi sportétlap és létre 
fognak hozni egy baranta 
szakosztályt is. A Napsólyom 
Baranta Egyesület vezetője 
lelkesen beszélt az ősi magyar 
sportágról, mint elmondta ez 
egy nagy mese, ahol elemek a 
tánc és a népdalok is. Ez egy 
komplex sportág, rengeteg 
fegyvert is használnak, de 
dominál az egymás iránti 
tisztelet és erkölcs. A baranta a 
lelket is pallérozza.

LŐVE

látványos baranta bemutatót, 
melyet a kunszentmártoni 
Napsólyom Baranta Egyesület 
tagjai prezentáltak a lelkes 
közönségnek. Gedei Gábor, a 
program narrátora a bemutató 
után azt mondta, hogy a 

de a rossz idő miatt elmaradt a 
koncert és a jurta állítás is. 
Ráadásul M. Román Béla 
betegsége miatt nem tartott 
előadást.

Megtartották viszont azt a 

A múlt héten a Gyulai iskola 
aulájában tartották Dr. Magyar 
Gábor programismertető fóru-
mát. A polgármester jelöltet 
három abonyi politikai szerve-
zet is támogatja, a KDNP, a 
JOBBIK helyi alapszervezete 
és az Abonyi Magyarok Szövet-
sége. Ennek ellenére nem 
voltak sokan a rendezvényen, 
mintegy nyolcvanan vettek 
részt rajta. Vélhetően ennek az 
oka a rossz idő volt. Több 
képviselő jelölt is hiányzott az 
eseményről, így például nem 
láttam a nézők között Kelemen 
Tibort, a JOBBIK abonyi 
elnökét sem. Eredetileg Ma-
gyar Gábor a főtéren mondta 
volna el programjának főbb 
pontjait és számos kísérő-
rendezvényt is tartottak volna, 

Dr. Magyar Gábor programismertető fóruma
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volt az első fellépésük. Gratulálunk 
Bóta Júliának és Bótáné Pálinkás 
Juliannának. Az érdem az Övék is, 
hiszen remek alakítást nyújtottak.

Boldog vagyok, hogy a kedves nézőkö-
zönséget egy vidám estével ajándékoz-
hattuk meg. Továbbra is rengeteget 
dolgozunk annak érdekében, hogy 
hamarosan legyen folytatás. Nagy erő-
vel készülünk a Csárdáskirálynő 
próbáira, amely remek csapat közremű-
ködésével került majd bemutatásra, 
remélhetően nagy sikerrel.
Köszönjük, hogy megnéztek bennün-
ket!

Molnárné Csúti Izabella, rendező

A közelmúltban mutatták be nagy 

közönségsikerrel a Gyulai iskola 

aulájában a Kölcsönlakás című 

színdarabot. 

A rendező levele

Kedves Olvasók!

Örülök annak, hogy a hosszú, kitartó 
próbák meghozták az eredményt és 
színpadra került a Kölcsönlakás című 
színdarab. Mindez ilyen lelkes és 
tehetséges csapat nélkül nem sikerül-
hetett volna. Az Ő érdemük a siker. 
Szeretnék kiemelni két szereplőt, akik 
még nem játszottak színdarabban, ez 

Kölcsönlakás: Nagy siker

MiAbonyunk
Ne csak nézz, láss is!
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