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A választópolgárok az egyéni körzetekben a pártpreferenciák mellett az egyes jelöltek személyiségére is vok-

soltak, így nem lett annyi új arc a testületben, mint ahogyan a szavazópolgárok azt várták. Magabiztos fölénnyel 
nyert Romhányiné Dr. Balogh Edit, az MSZP által támogatott jelölt, így ismét beülhet a polgármesteri székbe. 

Bukások
Az idei abonyi önkormányzati válasz-

tásoknak vannak nyilvánvaló veszte-
sei, de ugyanakkor van, aki nem vere-
ségként éli meg a történteket, hanem 
próbálkozik azzal, hogy megindokolja 
önmagának és a külvilág szereplőinek 
azt, hogy miért is nem győzedelmes-
kedett. (10. oldal)

Hemzsegnek a tetvek 
7. oldal

Megélhetési kábellopás, 
de milyen áron? 6. oldal

4. oldal
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Szüreti mulatság

Romhányiné Dr. Balogh Edit va-
lamivel több pénzt vihet haza az el-
következendő négy évben, mint 
eddig. Gyakorlatilag számára az 
adható maximumfizetést szavaz-
ták meg a képviselő testület tagjai, 
mert az eddigi 12,5-es szorzó he-
lyett 13,5-szeres lett megállapítva 
számára. Forintra pontosan ugyan-
annyit keres ezek után, mint a jó-
val nagyobb szomszédos település, 
Cegléd polgármestere. Az emelés 
ötletével Kelemen Tibor egyetlen 
JOBBIK-os képviselő rukkolt elő, ő 
tett erre javaslatot. Több FIDESZ-
es képviselő is szólt a polgármes-
ter érdekében és a felében naran-
csos testület szó nélkül szavazott 
igennel. Ez azt jelenti, hogy négy év 
alatt csak az illetménye több, mint 
harminc milliót tesz ki. Ehhez jön 
még majdnem ötmilliónyi költség-
térítés.

Nézzük a konkrét számokat:

Polgármester fizetése
12,5 X 38.650 = ez az úgynevezett illetmény, ami: 521.775 

Ft, ez havonta 38.650 Ft-tal több, mint az előző négy év-
ben volt

Fenti illetmény 20%-a a költségtérítés, ez 104.355 Ft, 
7.730 Ft-tal- több, mint korábban

Pluszkiadás: 46.380/ hó, éves szinten: 556.560 Ft, négy év 
alatt: 2.226.240 Ft

Összesen: régebbi: 579.750 bruttó illetmény 
plusz a költségtérítés 

Összesen mostani: 626.130 Ft
A többi maradt változatlan: azaz a képvise-

lők, bizottsági tagok és külsősök ugyanannyit 
vihetnek haza, mint korábban, íme a számok: 

(A számítás alapja: vonatkozó jogszabályok, 
helyi rendelet és határozat)

        LŐVE

Megnövelték a polgármester
fizetését

Idén a Somogyi Imre Általános Iskola volt a helyszíne a szüreti mulatság-
nak, melyet az oktatási intézmény közösen szervezett a Gyöngyszemek óvo-
dájával. Kazinczyné Juhász Ildikó és Majorné Mocsári Piroska intézmény-
vezetők szépen, az ünnep hangulatához beöltözve vidám hangulatban várták 
a szintén mosolygós, felhőtlenül mulató, éneklő, táncoló, szereplő gyermeke-
ket. A felnőttek is remekül érezhették magukat ezen szép napos délutánon. 
Íme egy csipetnyi ízelítő a szüreti buliból. Beszéljenek a képek helyettem, 
mert azok mindent elárulnak!
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Maximálisra 
emelték

Mivel 17-ről 11-re csökkent a 
képviselők száma, nem volt nehéz 
jelentős megtakarítást elérniük a 
képviselő testület tagjainak úgy, 
hogy közben megemelték sa-
ját járandóságukat. Romhányiné 
Dr. Balogh Edit előterjeszté-
sében javasolta, hogy az eddi-
gi 1,9-es szorzó helyett használ-
janak 2,2-est. A képviselők tisz-
teletdíját úgy számolják ki, hogy 
az illetményalapot veszik alapul, 
ami jelenleg 38.650 Ft. Az eme-
léssel elérték azt a mértéket, amit 
a törvény maximálisan engedé-
lyez egy ekkora méretű települé-
sen, további emelésre nincs lehe-
tőség. Így egy képviselő alapdíja 
85.030 Ft lett az eddigi 73.435 
helyett. Ez bruttó összeg, ebből 
még adóznak a képviselők, de sok 
járulékot is ki kell fizetni utánuk. 
Ezzel az alapdíjemeléssel auto-
matikusan emelkedett a bizott-
sági belsős és külsős tagok, vala-
mint elnökök juttatása is.

Így a belsős bizottsági tagok 
123.294 forintot vihetnek haza, 
a külsősök 38.264 forintot, míg 
legjobban az elnökök járnak, akik 
161.557 forintot kapnak. Balogh 
Edit polgármester az emeléskor 
azzal érvelt, hogy hat testületi tag 
járandóságát eleve megtakarítják, 
de ez viszont többletmunkával is 
fog járni. „ Nem tudom garantál-
ni, hogy nem fogtok sokat dol-
gozni! Megnövekedett a mun-
ka mennyisége. Ebben az év-
ben 34.666.000 forintba kerültek 
ezek a kiadások, megemelt szor-
zóval is jövőre csak 27.668.000 
forintot fogunk kifizetni tiszte-
letdíjakra egy év alatt. Így is 7 
millió forintos megtakarítás ér-
hető el. „

Habony István, a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke kifejtette, hogy 
az ő bizottságában nem szüle-
tett döntés az emelés mértékéről, 
mert egyik verzió sem kapta meg 
az abszolút többséget. Kovács 
László bizottsága a 2,2-es szor-
zót szavazta meg. Dr. Magyar 
Gábor szerint viszont nem javult 
olyan nagymértékben a város 
pénzügyi helyzete, hogy indokolt 
lett volna a 2,2-es szorzó beve-
zetése. Ő viszont lemondott tisz-
teletdíjáról és megkérdezte, hogy 
a bruttó összeget különítik-e el. 

A válasz igen volt. Dr. Magyar 
közcélra szeretné a pénzt fordí-
tani, amit egy elkülönített szám-
lán tartanak majd. „ Ha még-
is felvesszük, de nem szoktunk 
ilyet csinálni, akkor az majd net-
tó összeg lesz. „ – mondta. Raj-
ta kívül lemondott még erről a 
pénzről Kelemen Tibor és Dr. 
Abonyi Viktor is. Ők havonta 
nettó 123.294 forintot kapnának 
fejenként, ez éves szinten fejen-
ként járulékokkal együtt mintegy 
1 879 000 forint, hármójuké pe-
dig 5.637.000 Ft. Hogy mire is 
adják majd ezt a szép összeget, 
ami négy év alatt több, mint 22,5 
millió forint lesz, még nem tud-
ni pontosan.

Romhányiné Dr. Balogh Edit 
fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy szankcionálni kell azt, ha 
valaki nem vesz részt a bizottsá-
gi vagy képviselő testületi mun-
kában. „A meg nem jelenés-
nek büntetéssel kell együtt jár-
nia. Félő, ha lemondanak, ak-
kor nem lesz érdekeltség és nem 
fognak járni. Ez havonta bizony 
10-12 óra, amiért a versenyszfé-
rában jóval többet adnak. Kérem, 
hogy a bizottsági tagoktól is le-
gyen ez megvonható, ha nem jár-
nak ülésre. Félő, ha a testületi ta-
gok lemondanak a pénzről, akkor 
egy idő után nem lesz aktivitás. 
Én nem szeretném, ha a munka 
rovására menne az önfeláldozás. „ 
Kovács László is negatív tapasz-
talatokról számolt be ezen a té-
ren, mert az Ügyrendi és Közbiz-
tonsági Bizottság utolsó három 
ülése a ciklus végén már ered-
ménytelen volt, ugyanis nem je-
lentek meg a tagok. „ Voltak, akik 
hetek, hónapok óta nem vettek 
részt a munkában, de a tisztelet-
díjat felvették. A tiszteletdíj nem 
fizetés. Ez a munka komoly ki-
adásokkal jár.”

Az emeléseket megszavaz-
ták, hét igennel és három nem-
mel. Nemet mondtak a tisztelet-
díjukról lemondó képviselők: Dr. 
Magyar Gábor, Dr. Abonyi Vik-
tor és Kelemen Tibor. Az ülésen 
nem volt jelen Gulykáné Gál Er-
zsébet és Fekete Tibor.

LŐVE

Abony, 

A FIDESZ frakciója továbbra is 
Dr. Egedy Zsoltot látta volna szí-
vesen ezen a poszton, aki immár 
negyedszer töltötte volna be ezt a 
szerepet. Romhányiné Dr. Balogh 
Edit mindenki mást szívesen lá-
tott volna a helyében, ezért három 
FIDESZ-es képviselőt is meg-
próbált rávenni arra, hogy vál-
lalja el ezt. De egyikük sem tet-
te meg. Kocsiné Tóth Valéria, Ko-
vács László és Parti Mihály neve 
is felmerült.

Lapunk úgy tudja, hogy orszá-
gos kuriózumnak számít az, hogy 
nincs Abonynak alpolgármestere. 
A törvény elvileg kötelezővé teszi 

az alpolgármester 
nélküli város

megválasztását. Ez egy igen ext-
rém szituáció, mely jogi aggályo-
kat is felvethet. Van ugyanis olyan 
jogértelmező, aki úgy véli, hogy 
azzal, hogy nemmel szavaztak az 
alpolgármester személyéről, mu-
lasztásos törvénysértést követtek 
el Abonyban. Ha a törvényt szó 
szerint értelmezzük, akkor még 
az is megeshet, hogy a korábbi 
alpolgármester hivatalban van… 
Nyilván a Közigazgatási Hivatal-
nak lesz hozzáfűzni valója a do-
loghoz. Hát igen, Abony, egy kü-
lönleges város.

LŐVE

Mivel nem született 
megegyezés, nem 
lett alpolgármestere 
Abonynak.

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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Az országban sajnos króni-
kus orvoshiány van, Abonynak 
viszont nagy szerencséje van, 
hogy a megüresedett helyet si-
került pótolniuk. Az új doktor-
nő Bátonyterenyéről érkezett 
Abonyba, ahol a „ Város szolgá-
latáért „ díjat is átvehette még 
2004-ben, mintegy húszéves 
szakmai tapasztalat után. Ak-
kor még úgy gondolta a doktor-
nő, hogy Bátonyterenyén is ma-
rad, de váltott.

Mint a Nógrád megyei Hírlap 
egykori írásából kiderül, a doktor-
nő rendkívül sokoldalú. Dr. Bor-
bély Éva Tiszaroffon született és 
Tiszaburán járt általános iskolá-

Ki a mi újháziorvosunk?
A tegnapi testületi ülésen döntött arról a képviselő testület, 
hogy Dr. Szabó Sándor praxisára Dr. Borbély Éva doktornő kerül. 

ba, Szegeden szerzett orvosi dip-
lomát. 

„A doktornő világosan, határo-
zottan, energikusan, mégis a lel-
ke mélyéről beszél hivatásáról, 
pályájáról, körzetéről, a betegei-
ről. Minden rezdülésében látszik, 
történhet akármi, munkájában a 
mi napig igaz örömet lel, nyomát 
sem érzi a fáradtságnak, fásultság-
nak. Szavai szerint: minden új nap 
új dolgot, új kihívást hoz, új meg-
oldást kell találni. Ha megszűnik 
ez a fajta érzés, akkor jobb, ha ab-
bahagyja az ember… „ – idézet a 
Nógrád megyei Hírlap hat évvel 
ezelőtti cikkéből. 

LŐVE

Az október végi testületi ülésen zárt aj-
tók mögött döntött Abony város képvise-
lő testülete a Dr. Kostyán Andor rendelő-
intézet üzemeltetőjéről és a főigazgató sze-
mélyéről. Meglepetés nem született, mivel 
a SANAMED Kht nyert és Dr. 
Pusztai Dezső lett a főigazgató, 
aki a ceglédi Toldy Ferenc kór-
házban is betölti ezt a posz-
tot. Szerkesztőségünk és olva-
sóink nevében sok szeretettel 
gratulálunk és kívánunk ered-
ményes munkát az új egész-
ségügyi centrumban is. La-
punk úgy tudja, hogy a város je-
lentős összeget spórolt meg az 
SANAMED-el kötött szerző-
dés miatt, hiszen a műszereket 
a cég viszi magával az új helyre, 
így nem kell azokat sok tízmillió 
forintért beszerezni.

LŐVE

Megvan az 
üzemeltető és 
a főigazgató

Győztesek és vesztesek
A választópolgárok az egyé-

ni körzetekben a pártpreferenci-
ák mellett az egyes jelöltek sze-
mélyiségére is voksoltak, így nem 
lett annyi új arc a testületben, 
mint ahogyan a szavazópolgárok 
azt várták. Magabiztos fölénnyel 
nyert Romhányiné Dr. Balogh 
Edit, az MSZP által támogatott 
jelölt, így ismét beülhet a polgár-
mesteri székbe. Magyar Gábor a 
versengésben lemaradt, hívei nagy 
bánatára. Sajnos az őt támogató 
pártoknak és szervezeteknek si-
került megosztaniuk a jobboldali 
szavazóbázist, de olyannyira, hogy 
ezzel a saját kapujukba találtak be, 
mert sok szavazatot vett el Kovács 
László FIDESZ-es jelölt Dr. Ma-
gyartól. Kettejük szavazata bőven 
elég lett volna a jelenleg regnáló 
polgármester legyőzéséhez. 

Dr. Magyar Gábor kampánya 
volt a legigényesebb, sok pénzt 
rálocsoltak a népszerűsítésére, 
de a szerény becslések szerint is 
több tízmillió forint és a soksze-
replős kampánymunka sem volt 
elég a győzelemhez. Kollár Péter 
és Juhász Róbert független jelöl-
tek labdába sem tudtak rúgni, pár 

Abony választott 2010. október 3-án
száz szavazatuk nem volt döntő 
a három legerősebb polgármester 
versengésében.

Érdekes tény, hogy Dr Ma-
gyar Gábor, mint a KDNP lista-
vezetője bejutott listán a képvi-
selő testületbe. Többen találgatá-
sokba kezdtek és megkérdőjelez-
ték, hogy ő ezt felvállalja-e, miu-
tán nem lett polgármester. Aztán 
kiderült, hogy igen, és lehet, hogy 
megpróbálják majd belülről elérni 
a jelenlegi polgármester távozását, 
annak érdekében, hogy új szava-
zást írjanak ki és így Dr. Magyar 
legyen a befutó. 

Bármit is hoz a jövő, egy lenne 
Abony érdeke. A gyanús ügyek 
felelőseinek megtalálása, egész-
séges egyezségek sora annak ér-
dekében, hogy Abony képes le-
gyen érdemben tovább fejlődni. 
Ennek érdekében azonban alkuk-
ra és mértéktartásra lesz szükség. 
Mindenki részéről. 

Lőrinczy Veronika

Megalakult a négy bizottság. Öt helyett lett 
ennyi, mindegyiknek öt tagja van, három kép-
viselő és két külsős. Íme:
•	 SzociáliS éS EgéSzSégügyi BizottSág

Elnök: Parti Mihály, Tagok: Dr. Abonyi Viktor, Murvainé 
Kovács Rita, Külsős tagok: Hosszúné Palotai Erika, 
Szökrön László 

•	 Pénzügyi BizottSág
Elnök: Habony István, Tagok: Kocsiné Tóth Valéria, Feke-
te Tibor, Külsős tagok: Fehér Endre, Mészáros László 

•	 oktatáSi- kulturáliS éS SPort Bizott-
Ság
Elnök: Gulykáné Gál Erzsébet, Tagok: Dr. Magyar Gá-
bor, Dr. Egedy Zsolt, Külsős tagok: Bakosné Kocsi Judit, 
Dévainé Kazinczy Sára 

•	 ügyrEndi éS közBiztonSági BizottSág
Elnök: Kovács László, Tagok: Kelemen Tibor, Parti Mi-
hály, Külsős tagok: Kelemenné Kummer Erika, Temesközy 
Tamás

LŐVE

Még az alakuló ülésen 
létrejöttek az úgynevezett 

szakbizottságok
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Az elmúlt hét végén Szüreti Bál-
ba invitáltuk azokat, akik egy kis 
kikapcsolódásra vágytak rohanó 
világunkban. Meghívásunkat so-
kan elfogadták, mert közel 240 fő 
jött el. Elmondhatjuk, hogy a köz-
ponti ebédlő helyiségét is lassan 
kinőjük. Bízunk benne, hogy ha-
marosan elkészül a Plébánia kert-
jében az új Közösségi Ház, mely 
alkalmas lesz többek között ilyen 
események lebonyolítására is.

A hajnalig tartó jó hangulat-
ról Dányi Balázs és zenekara (tag-
jai: Dányi Balázs, Lendvai Zol-
tán, Vízner Gábor és Tóth István) 
gondoskodott. Igyekeznek a részt-
vevők igényeinek megfelelő zenét 
játszani. 

Abonyban a civil és sportszerve-
zetek támogatása már öt éve ösz-
szesen tízmillió forint. Idén kétmil-
lió forintot ebből az összegből tar-
talékalapba helyeztek, aminek a pá-
lyázati kiírása a mai napig nem je-
lent meg. A szervezetek, egyesüle-
tek képviselői érdeklődtek is a he-
lyi önkormányzatnál, hogy mikor-
ra várható az újabb támogatás. Ott, 
legnagyobb megdöbbenésükre azt 
az információt kapták többen is, 
hogy nem kapnak több pénzt, mert 
azt elvitte a belvíz. Erről a mai napi 
hivatalos tájékoztatást nem kapott 
egyikük sem. Mi az alapja minden-
nek? A MiAbonyunk utánajárt.

Nos, valóban történt átcsoporto-

Ebben a témában novemberben 
készül előterjesztés és ezek után 
születhet döntés is. A levelet az 
alapító, Király Béláné küldte meg 
a testületi tagoknak. Később ki-
derült, hogy két levelet is kaptak 
a képviselők. Az egyik, ahogyan 
Habony István MSZP-s képvi-
selő elmondta, arról szól, hogy 
a Bécsi diákok című színdarab 

A Karitász Szüreti Bálja

Elviszi a civilek pénzét a belvíz?

Színjátszókör duplikálva

A Karitász abonyi csoportja egy évben három alkalommal szervez 
mulatságot, melyek rendszerint jótékonysági célt szolgálnak. Tava-
szi bál, Szüreti bál és Szilveszteri mulatság.

A szervező munka „orosz-
lán részét” dr. Tóth Katalin, 
Vida Sándorné és Csizmadia 
Mihályné vállalta magára. Ter-
mészetesen a kellékek be-
szerzésében, a terem díszí-
tésében, a tombolatárgyak 
összegyűjtésében minden 
Karitász tagunk kivet-
te a részét. Mindenkit 
dicséret, elismerés il-
let, mert ez is mu-
tatja a közösségünk erejét a jó cél 
érdekében.

Köszönjük minden támogatónk 
önzetlen segítségét és mindazok-
nak is, akik név nélkül járultak 
hozzá tombolatárgyakkal a bál si-
keréhez.

Meghívó plakátunkon is jeleztük, 
a Szüreti Bál bevételéből (melyről 
későbbiek folyamán tájékoztatjuk 
Önöket) a rászorulókat fogjuk tá-
mogatni karácsonykor. 

Aki megteheti, kérjük támogas-

sa továbbra is csoportunkat, illetve 
jelezze felénk ha ismerősei, szom-
szédjai között rászoruló van.

Abony, 2010. október 11.

Karitász abonyi csoportja

sítás, jelenleg a civilek pénze tény-
leg a „ belvízben van „. Viszont la-
punk úgy tudja, hogy november-
ben várható újabb költségvetés mó-
dosítás, mert megtalálták a forrást 
arra, hogy mégis kaphassanak még 
pénzt a civilek. Mindez azért nagy 
baj, mert más önkormányzatoknál 
az abonyinál jóval többet költenek 
a sportra és egyéb civilekre. Ez az 
összeg a környező, hasonló város-
okban ennek két- vagy háromszo-
rosa.

Abony polgármestere, 
Romhányiné Dr. Balogh Edit 
egyenesen megmondta, hogy en-
nél a tízmilliónál nincs több pénz 
és nem is lesz. Ugyanakkor a város 

első asszonya újbóli beiktatásakor 
arról beszélt, hogy pontosan a non- 
profit szervezetek a „ nagykövetei „ 
Abonynak. Ebből a pénzből azon-
ban ezt a státuszt betölteni képte-
lenség. Nyilván ezzel tisztában van 
Dr. Magyar Gábor, KDNP-s pol-
gármester jelölt is, aki ezen ösz-
szeg megháromszorozásáról beszélt 
kampányában. Kovács László, aki a 
FIDESZ polgármester jelöltje volt, 
meg akarta duplázni ezt.

Most viszont arról fognak dön-
teni novemberben, hogy csökkent-
sék-e a civilek pénzét 20 %-kal, két-
millióval vagy sem. Ezt meglehető-
sen megalázónak érzik az egyesüle-
ti vezetők, akiknek még azért is kő-

keményen küzdeniük kell, ami el-
vileg jár nekik. Nem beszélve ar-
ról, hogy ez a kétmillió forint pon-
tosan az eredményesség alapján jár-
na nekik. Abonyban több birkó-
zó magyar bajnok, magas osztály-
ban játszó, első vagy előkelő helyen 
álló kézilabda és labdarúgó csapat, 
diákolimpiai bajnok karatés, kiváló 
sportakrobata, triatlonos, atléta van. 
És még sorolhatnám. Ha valóban 
azzal jutalmazzák meg az idei telje-
sítményüket, hogy még a jó szerep-
lésért járó pénzüket is elveszik tő-
lük, nagy bajban lesznek. 

LŐVE

az előző testületi ülésen az egyebek napirendi pontban 
romhányiné dr. Balogh Edit polgármester felvezette, hogy 
kaptak egy tájékoztatót arról, hogy megalakult a nagyabonyi 
Színkör és majd számítanak az önkormányzat támogatására is. 

színpadra állításához kérnek tá-
mogatást, majd önjáróvá válnak 
a bemutatót követően. A képvi-
selőnek elég markáns volt a vé-
leménye ezzel kapcsolatban, de 
a teremben ülők közül a követ-
kezővel nem értett egyet senki a 
felszólalók közül: „Kell-e Abony 
városának két színjátszókör? Ak-
kor lennénk erősek, ha csak egy 

lenne!”
Dr. Magyar Gábor üdvözölte a 

második ilyen szervezet létrejöt-
tét és azt mondta, hogy régen is 
volt kettő, és nem baj az, ha két 
különböző felfogású egyesület 
is van Abonyban. Kocsiné Tóth 
Valéria is üdvözölte a második 
színjátszókört, hiszen a civilek 
viszik hírünket az országban. Dr. 
Egedy Zsolt elmondta, hogy so-
kak előtt ismertek a személyi el-
lentétek, melyek részben vagy 
egészben járultak hozzá ahhoz, 
hogy szakadás következzen be az 

abonyi színjátszás életében. „Az 
ellentétek még jót is hozhatnak, 
hamarosan lesz méltó színhely is, 
hiszen megépül a parókiai kato-
likus közösségi ház és a művelő-
dési ház is. Az élet majd kiforrja, 
hogy kinek van közönsége. Me-
lyiknek van létjogosultsága, a ze-
nés vagy a prózai előadásoknak? 
Lehet, hogy csak pletyka, de volt 
olyan régen, amikor Abonynak 
hat színjátszóköre volt.”

LŐVE
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„Kábellopás miatt késnek a vona-
tok a Budapest-Záhony vasúti fő-
vonalon…” - írta több országos 
média 2010. október 24-én reggel. 
Ennyi a hivatalos közlemény, s ami 
a hírekből kimaradt...
Aznap, kora délután jártunk a Bu-
dapest-Záhony vasúti fővonal for-
galmát gyakorlatilag megbénító, 
arcátlan kábellopás helyszínén. A 
helyszín, az abonyi vasútállomás 
és a Kőröstetétlen felé vezető úton 
található vasúti átjáró között volt, 
ahol odaérkezésünkkor hét szak-
ember dolgozott a lopás következ-
ményeinek felszámolásán. Hajnal 
4 óra óta. 
Mi is történt pontosan?
Hajnali fél négykor ismeret-
len elkövetők a murvával borí-
tott biztosítóberendezés-vezér-
lő kábelcsatona fedeleket kikapar-
ták, majd eltávolították és három, 
egyenként 15 m. hosszú, 65 eres 
szigetelt rézkábelt kivágtak. Való-
színűleg, mindenféle földmunka-
szerszámmal érkezhetett a „csa-
pat” hiszen a 20 méteres szakaszon 
el kellett lapátolni a betonfedeleket 
borító murvát. Ezután jött a „mé-
szárlás”. Feltehetően baltával estek 
neki a kábelvégeknek és szabályo-
san szétaprították a gyengeáramú 
vezetékköteget. A vandálságot és 

a gátlástalan brutalitást jól példáz-
za a hátrahagyott helyszín minden 
elváltozása. 
Az ellopott kábel „feladata” volt, 
hogy vezetékes kapcsolatot te-
remtsen a biztosító berendezé-
sek és a kezelő között. A biztosí-
tó berendezések látják el a “forga-
lomirányítás” feladatát a vasúton. 
A vonat akkor jöhet be egy állo-
másra, ha a biztosító berendezé-
sek szabad jelzést adnak. Ha ezek 
működésképtelenek és nem tart-
ják be a mozdonyvezetők az ilyen 
esetekre előírt szigorú protokollt, 
akkor következik be olyan tömeg-
szerencsétlenség, mint amilyen né-
hány éve a monori-erdei állomá-
son történt. Csak emlékeztetőül... 
2008. október 6.-án 10.00 óra kö-
rüli időben 4 ember halálát és 44 
sérülését követelő vasúti baleset 
következett be, mert a biztosító 
berendezés zárlatos lett és nem jel-
zett szabad utat az állomáshoz ér-
kező mozdonynak. A mozdonyve-
zető 15 km/h. helyett 78 km/h-val 
közlekedett és szinte belefúródott 
az előtte haladó InterCity-be.
A baleset kapcsán azonnal lemon-
dott a MÁV első embere, valamint 
a közlekedési miniszter. 
Az Abonyban ellopott három ve-
zetékköteg színesfémértéke – a 

szigetelés leégetése után - nem éri 
el a 30.000.-Ft.-ot. A  közvetlen 
anyagi kár, tehát a vezetékek érté-
ke több százezer forint, továbbá a 
hét készenléti szakember közel 24 
órás – vélhetően emelt díjazású - 
megfeszített munkáját igényelte a 
vezérlés teljes helyreállítása. E nél-
kül az áthaladó vonatok sebessége 
nem haladhatja meg a 15 km/h-t. 
A vonatok állomásközti közleke-
dést végeznek ilyenkor, azaz, amíg 
az Abonyból Cegléd felé induló 
vonat meg nem érkezik Ceglédre, 
nem lehet „ráindítani” az utána ér-
kezőt. Iszonyatos késéseket és já-
ratkimaradást is eredményez a tol-
vajok áldásos tevékenysége. A nem 
közvetlen kárt fokozza a vonat-
késésből eredő visszatérítés is pl.: 
az IC vonatok helyjegyei tekin-
tetében. Durva számítások alap-
ján is legalább 1-1,5 millió forin-
tos kárt okoztak az elkövetők, né-
hány tízezer forint anyagi haszon 
reményében. Nem beszélve a vas-
úti közlekedés biztonságának köz-
vetlen veszélyeztetéséről. 
Tehát, az ilyen berendezések meg-
rongálása és a vezetékek ellopá-
sa nem csupán vagyon elleni bűn-
cselekmény, hanem a vasútbizton-
sága elleni közlekedési bűncselek-
mény is, melyet halmazatban ér-

Megélhetési kábellopás, 
de milyen áron?

tékel a bíróság a büntetés kiszabá-
sakor. Az egy más kérdés, hogy a 
mai napig nem sikerült olyan visz-
szatartó erejű ítéleteket hozni, me-
lyek eltántorítanák a tolvajokat a 
hasonló cselekményektől...
Jön a tél.  
Kell a pénz tüzelőre, ételre. A je-
lenlegi gazdasági környezetben, a 
szegényebb családok kilátástalan 
sorsa érthető. De az ilyen cselek-
ményekre nincs elfogadható ma-
gyarázat, vagy ok.
Ez több mint megélhetési lopás, ez 
merénylet a közösség ellen! 
Abonyban mától ismét lehet fi-
gyelni a “kábel-füstöt”, mely oly 
gyakran és jellegzetesen színesí-
ti településünk látképét, hogy iga-
zán megérné utánajárni a keletke-
zés helyének... 
Csak titkon remélem, hogy a rend-
őrség a bejelentés alapján indított 
eljárása során előkeríti az elköve-
tőket és a bíróság példás bünte-
téssel teszi egyértelművé a hason-
ló cselekmények társadalomra ve-
szélyességét. 
Remélem, ez nem marad utópisz-
tikus álom… Amíg a monori-erdei 
baleset meg nem ismétlődik tele-
pülésünkön, Abonyban.

TYB
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Habony István MSZP-s kép-
viselő az előző testületi ülésen 
az egyebek napirendi pontban 
megjegyezte, hogy nagyon örül 
annak, hogy miután már két-
szer is szólt, végre felszereltek 
egy tükröt a Vasút út, Nagykő-
rösi út találkozásánál. Mint ar-
ról lapunk beszámolt, a forgal-
mi rend változást a területen 
nem tartják célszerűnek, még a 
szakemberek sem. A tükörrel a 
baleseteket szeretnék elkerülni.
Forgalomszabályozási témában 
jártas Olvasónk szerint azon-
ban pont nem ide kellett vol-
na a tükör, hanem el kellene azt 
forgatni úgy, hogy ne az egyéb-
ként is védett úton közleke-
dőket segítsék, hanem inkább 
a Főtér felől jövőket és Törtel 
irányából jövőket. A Korona 
presszónál is van már tükrünk, 
ez viszont a szakember sze-
rint helyes irányba néz és való-
ban azokat segíteni akiket kell. 
Önöknek balesetmentes köz-
lekedést kívánunk és azt, hogy 
szerencsésen használják a trük-
kös tükröket!

LŐVE

Szomorúan és mélységesen fel-
háborodva hívott fel a mai na-
pon az egészségmegőrző központ 
egyik munkatársa és arra kért, 
hogy mindenki okulására írjam 
meg annak a kabátlopásnak a tör-
ténetét, ami a közelmúltban tör-
tént Abony egyik köztiszteletben 
álló gyermekorvosával.

Dr. Homoki Ildikó bőrkabátját 

Állítja kedves Olvasónk, aki 
telefonon arról számolt be, 
hogy érdemes lenne egy fel-
hívást közzétenni, hiszen is-
merősei közül sokan arról szá-
molnak be, hogy a réztolvajok 
már annyira elpofátlanodtak 
Abonyban, hogy semmit sem 
kímélnek. Van olyan, akitől 
a hegesztő berendezést csór-
ták el, de olyan is volt, akinek 
a rézkilincseit… „ Megyek is 
haza azonnal és összepakolok, 
jól bezárok mindent! „- mond-
ta Olvasónk. Tegyék ezt önök 
is, értékeik védelmében! Mert a 
réztolvajok a jelek szerint nem 
alszanak!

LŐVE

Abonyban tetőfokára 
hágott a rézbiznisz!

Trükkös tükrök

Mindennek van határa,

avagy mégsem?
Egy kabátlopás históriája

a rendelési idő alatt, a háta mö-
gül tulajdonította el az a személy, 
akinek a kisgyermekét éppen gyó-
gyítgatta a doktornő. Kollégái 
mélységes felháborodásuknak ad-
tak hangot az ügy kapcsán és szé-
gyenteljesnek érzik, hogy már itt 
tartunk! Az eset pénteken történt, 
feljelentést az ügyben nem tettek. 
Szerencsére iratok vagy mobil te-

lefon nem volt a bőrkabátban. Az 
esetet azért írtuk meg Önöknek, 
hogy felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy nagyon vigyázzanak értéke-
ikre! Mert már tényleg itt tartunk. 
A kisgyermekek gyógyítására az 
életét áldozó gyermekorvost lopja 
meg az, akinek éppen segít…. A 
történet ennyi és nem mese.

LŐVE

Mint arról az országos sajtó 
beszámolt, jelentős létszám-
leépítésre készül a kormány 
a közszférában és ez érinti az 
önkormányzati dolgozókat 
is. Jelenleg 680 ezren dolgoz-
nak a közszférában, mely az álla-

Tizedelés a közszférában- 
Abonyban viszont kevesen 
vannak és nagy a cserélődés

mi bürokrácia nagyságára is utal. 
Sajtóhírek szerint a helyi önkor-
mányzatokat a normatívák csök-
kentésével, azaz kevesebb pénz 
biztosításával veszik majd rá arra, 
hogy létszámot csökkentsenek. 
Abonyban azonban Romhányiné 

Dr. Balogh Edit szerint keve-
sen vannak bizonyos osztályokon 
a munkatársak. Így bővíteni sze-
retné a Településfejlesztési Osz-
tály létszámát is. Döntés erről 
még nincs.

LŐVE

Abony egyik óvodájában a gyer-
mekek élete nem csak játék. Szo-
morú anyuka közölte lapunkkal 
felháborodottan, hogy minden 
reggel azzal indul a napjuk, hogy 
hosszú hajú kislányainak haját 
tetű megelőzésére szolgáló drága 
szerrel kezeli. Erre azért van szük-
ség, mert a másik csoportban van 
olyan kisgyermek, akinek a hajá-
ban nyüzsögnek a tetvek, de nem 
tudnak vele mit kezdeni az óvó 
nénik, mert úgy tudják, hogy az 
érvényben lévő jogszabályok sze-
rint a tetves gyerek nem küldhe-
tő haza az oktatási intézmény-
ből, mivel az diszkriminációnak, 
azaz megkülönböztetésnek minő-
sül. A szülők és az oktatási intéz-
mény dolgozói kiakadtak. Annak 
a jogszabálynak próbáltam utána-
járni, hogy melyik is az, amelyik 
előírja ezt.

Dr. Tóth Katalin gyermekorvos 

Hemzsegnek a tetvek a gyerek hajában!
a védőnőkhöz irányított, akiknek 
a hatásköre ebben az intézkedés, 
de őket ma már nem értem el. Az 
ÁNTSZ-t is felhívtam, de ott azt 
mondták, hogy ma 13 órakor már 
nem tudnak segíteni nekem, tele-
fonáljak kedden, mert akkor bent 
lesz az a kolléganő, aki erről tud 
majd pontos információkat adni. 

Felhívtam egészségügyben dol-
gozó kedves ismerősömet, aki 
kérdésemre elmondta, hogy igen, 
vagy ilyen jogszabály, sajnos, és ő 
is hallott róla. Ez tényleg megkü-
lönböztetésnek számít. Vélemé-
nyem egyezett az övével. Mind-
ketten úgy gondoljuk, hogy ezt a 
kérdést- mármint a tetveket úgy 
is lehetne kezelni, mint egy fer-
tőző betegséget. Ebben az eset-
ben ezzel igenis haza lehetne kül-
deni a gyermeket, ugyanúgy, mint 
azt, aki bárányhimlős. Ugyanis 
ezzel a betegséggel sem járhatnak 

a gyermekek közösségbe. A fej-
tetű kezelésére számos szer léte-
zik. Ha pedig nem vállalja be az 
érintett szülő, akkor célszerű len-
ne „ kényszergyógykezelést „ al-
kalmazni, azaz az orvosnak vagy 
védőnéninek segíteni a gyerme-
ken. Mert nyilvánvaló, hogy ő 
maga van a legkevésbé irigylésre 
méltó helyzetben. Ismerősöm el-
mondta még, hogy a gyógyszer-
tárban kapható tubusos kénes 
sampon sokat segíthet a megelő-
zésben, igaz baromi büdös. Mind-
ez nem lehet persze megoldás!

Kérem Önöket, hogy amennyi-
ben van olyan Olvasónk, aki en-
nek a témának jó ismerője, szak-
embere vagy van a fejtetűvel kap-
csolatban tapasztalata, ossza azt 
meg velünk itt kommentben vagy 
a szerekesztoseg@miabonyunk.
hu címen.

Lőrinczy Veronika
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Az előző testületi ülésre Dr. Ma-
gyar Gábor és a hozzá közel állók 
meghívták a Vécsey út lakóit, ahol 
a legnagyobb a belvízgond. Ezzel 
kapcsolatban a KDNP képviselője 
egy kisfilmet is vetített, amit döb-
benten néztek végig a képviselők, 
akik közül még nem mindenki járt 
a helyszínen. Abony polgármeste-
re elvörösödve nézte végig a vetí-
tést és megjegyezte, hogy szólhat-
tak volna előre, hogy vetítés lesz a 
vis-major kerettel foglalkozó napi-
rendi pontnál. A gond valóban ha-
talmas, a házak feláztak, nem le-
het használni a mellékhelyisége-
ket sem. Mintegy harminc ház fo-

Abony város polgármestere to-
vábbra is a Remondis Kétpó Kft. 
felügyelő bizottságának tagja ma-
radt. Erről a helyi önkormány-
zat képviselő testülete döntött. A 
hulladékkal kapcsolatos vita hevé-
ben Romhányiné már a lemondá-
sát is felajánlotta, mert nem akart 
„ fizetett prókátor „ lenni „ a sze-
métügyben. Ennek ellenére erről 
a kijelentéséről most egy szó sem 
esett. „ Ha akarjátok ki is megyek, 
addig amíg szavaztok, mert lehet, 
hogy zavarban vagytok! „- mond-
ta Balogh Edit. Ennek ellenére 
képviselő társai kérésére maradt a 
teremben az érintett polgármes-
ter, de természetesen nem szava-
zott saját magáról.

Az ülést helyette Kovács László, 

rog közvetlen veszélyben. A lakók 
azt nem értik, hogy problémájuk-
kal miért csak most kezdtek el ér-
demben foglalkozni, hiszen már 
nincs esély arra, hogy a tél beállta 
előtt kiszáradjanak a falak.

 Igazándiból minden szabályt 
felrúgva folyt a napirend tárgya-
lása, mert Romhányiné Dr. Ba-
logh Edit képtelen volt megaka-
dályozni azt, hogy a jelen lévő la-
kók megszólaljanak és bekiabálja-
nak. Ez a szervezeti és működési 
szabályzattal teljesen ellentétes. A 
polgármester így heves szóváltásba 
keveredett a jelen lévő egyik lakó-
val, ami példátlan a képviselő tes-

tület működésének életében. Sza-
bályos „ kocsmahangulatú „ cir-
kusz folyt, bekiabálásokkal tarkít-
va, amiért Balogh Edit egyértel-
műen Dr. Magyar Gábort okol-
ta. A polgármester igazándiból 
tanácstalan volt és nem lépett fel 
erélyesen az ellen, hogy vita ala-
kuljon ki, pedig jogköréből adódó-
an megtehette volna. 

Dr. Magyar Gábor pedig a kis-
film levetítésével keményen szá-
mon kért és nem értette, hogyan 
fajulhatott mindez idáig. Viszont 
érdemi megoldási javaslatot nem 
mondott, de a lakókat fellázítani 
és a közhangulatot felszítani ma-

ximálisan sikerült neki. Egy biztos 
mindezek ellenére: az elégedet-
len lakóknak igazuk van. Jelenleg 
a TESCO környékén lévő Vécsey 
útról már zárt csővezetékben vi-
szik a vizet a Csiky lapos felé. Vi-
szont sokan nem értik, hogy a cső-
vezeték vajon miért a föld felszí-
nén megy és miért nincsen leás-
va. Hiszen így szerintük megfagy 
a víz benne előbb- utóbb.

 Részletes beszámoló arról, hogy 
ki mit is mondott pontosan, ké-
sőbb.

 LŐVE

Kitört a botrány belvízügyben

MAGyAR GáBoR vETÍTETT

Balogh Edit továbbra is felügyelhet
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bi-
zottság elnöke vezette le, aki már 
pedzegette, hogy Balogh Edit ál-
lításával ellentétben nem jövő év-
ben jár le mandátuma, hanem 
csak 2015-ben. Erre később rá-
kérdezett Dr. Egedy Zsolt is, aki 
a www.miabonyunk.hu hírportál 
értesülésére hivatkozott. A cég-
bírósági nyilvántartásban is az áll, 
hogy Romhányiné mandátuma 
2015-ben jár le, ez a tényszerű in-
formáció. ( Forrás: Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium cégin-
formációs adatbázisa ) Erről érde-
kes módon nem tudott a polgár-
mester és az alábbiakat mondta: „ 
Ennek nincs jelentősége, tényleg 
nem foglalkoztam vele, lehet. De 
szerintem nem. Magam sem va-

gyok tisztában vele. Ez olyan fe-
lelősség és teher, hogy nem fogok 
megsértődni, ha nem szavazzátok 
meg. …. Így mélyebb a kapcso-
latrendszerem, ha FB tag vagyok, 
többet ki tudok harcolni, eddig is 
tudtam hatást gyakorolni a kon-
zorciumra! „

Kelemen Tibor jobbikos képvi-
selő a mellett szólt, hogy legyen 
Romhányiné felügyelő bizottsá-
gi tag. Szerinte sok vita van a sze-
métszállítás körül. „ Ha úgy dön-
tünk, hogy ne legyen ott, akkor 
információt sem kapunk. „ Par-
ti Mihály FIDESZ-es képviselő 
felszólalásában kérte, ha már sze-
métügyben annyira kiművelt Dr. 
Magyar Gábor, akkor legyen ő a 
Felügyelő Bizottság tagja. „ Hát-

ha ő sokkal többet tudna tenni 
szemétügyben! „ Magyar Gábor 
ellenállt és nem fogadta el a fel-
kérést. „ Én azért nem vagyok él-
harcos ebben, mint Parti képvise-
lő társam állítja, erre nekem nincs 
időm. „ Balogh Edit elmondta, 
hogy nem Abony képviselő tes-
tülete, hanem a konzorcium dönt 
arról, hogy ki lesz FB tag, ezt utá-
na kell a képviselő testületnek jó-
váhagynia.

Végül Romhányiné Dr. Balogh 
Edit tagságát Abony képviselő 
testülete hét igennel és két nem-
mel szavazta meg. Dr. Abonyi 
Viktor és Dr. Magyar Gábor sza-
vazott nemmel.

LŐVE
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Mint arról már a közelmúltban 
beszámoltunk Önöknek, a So-
mogyi Imre Általános Iskola tel-
jes akadálymentesítése megtör-
tént egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően, még az előző képvi-
selő testület döntésének megfele-
lően. Még lift is épült. A mai na-
pon megtörtént a hivatalos átadó 
is, a műszaki átadás- átvétel már 
korábban megtörtént. Az igaz-
gatónő, Kazinczyné Juhász Ildi-
kó köszöntő beszédében részle-

tesen felsorolta, hogy milyen be-
ruházás készült el. Határidőre, jó 
minőségben végezték el a munká-
latokat. Az ünnepségen részt vet-
tek az iskola régi tanárai is, de sok 
városi képviselő is tiszteletét tet-
te. Romhányiné Dr. Balogh Edit 
régi- új polgármester nem volt 
ott, lapinformációink szerint sza-
badságon volt. 

Ott volt viszont Dr. Egedy Zsolt 
alpolgármester, akit ebben a titu-
lusában köszöntött Kazinczyné 

Juhász Ildikó. Egedy elmondta, 
hogy nagyon büszke erre a fejlesz-
tésre is, és reméli, hogy hamaro-
san nem csak egy oktatási intéz-
mény lesz a diákok számára aka-
dálymentes Abonyban, hanem az 
egész oktatási rendszer is. Az ün-
nepségen részt vettek az új képvi-
selő testület tagjai közül: Habony 
István, Gulykáné Gál Erzsébet, 
Kelemen Tibor, Dr. Egedy Zsolt, 
Kovács László, Murvainé Kovács 
Rita, Parti Mihály. Az iskola mű-

szaki és technikai dolgozói na-
gyon sokat tettek annak érdeké-
ben, hogy időre elkészüljön a be-
ruházás. Gyakorlatilag nyáron is 
dolgoztak, ezt külön kiemelte és 
megköszönte nekik Kazinczyné 
Juhász Ildikó igazgató. Megtud-
tuk, hogy készül az iskola új hon-
lapja is, ami hamarosan mindenki 
számára elérhetővé válik.

LŐVE

Bárkivel előfordulhatott vol-
na... A gimnazisták Újszászról tér-
tek haza 14.00 körül egyikük piros 
Fiat Ritmojával. A kocsival lepar-
koltak a Zeneiskola melletti par-
kolóban. A “pilóta” egy kis füstöt 
észlelt a kocsi elejénél, melyből tűz 
lett és rohamosan terjedt tovább 
a motortérben. Szerencsére a ko-
csi közvetlen közelében senki sem 
tartózkodott és az utasok, valamint 
a pilóta is el tudta hagyni a “ fedél-
zetet” , mielőtt elszabadult a pokol.

Percek alatt lángolt a gépko-
csi egész eleje, félelmetes hango-
kat jelezve a külvilág felé, hogy 
senki se közelítsen. Ennek ellené-
re négy alkalommal is megpróbál-
ták poroltókkal megfékezni a tü-
zet, mely azonban csak rövid idő-
re csillapodott ettől. A tűzoltókat 
persze azonnal értesítették többen 

Ez nem gyakorlat!
is, de mivel Ceglédről vonulnak, 
ezért mintegy 15 perc kellett a ki-
érkezésükhöz.

A szakszerű fellépés és a haté-
kony tűzoltó berendezés volt a 
megfelelő recept az egyre elhara-
pódzó tűz megfékezésére. 

A tűzoltók bizonyították, hogy 
nem csak a néhány hónappal ez-
előtti nyilvános bemutató-gyakor-
laton tudták eredményesen megfé-
kezni az általuk előidézett jármű-
tüzet, hanem “élesben” is tökéletes 
munkát végeznek. 

Köszönet érte nekik. 
Szerkesztőségünk külön köszö-

netet mond MiNe nicknevű fel-
használónknak, aki a galériához 
szükséges felvételeket mobilte-
lefonjával elkészítette Olvasóink 
számára! 

TYB

Tűzoltás a Kossuth téren!

Egy tökéletesen kivitelezett beruházás



10  I. évfolyam 6. számMi Abonyunk

Az előző testületi ülésen polgár-
mesteri programja ismertetőjében 
Romhányiné Dr. Balogh Edit el-
mondta, hogy célszerű lenne a te-
lepülésnek testvérvárosi kapcsola-
tot létrehoznia. Ezt a „ Kapcso-
latrendszer „ programpont alatt 
mondta el, melyben kitért arra is, 
hogy a civilekkel és a lakossággal 
is együtt kell működni, ha lehet, 
akkor az eddigieknél még szoro-
sabban. A polgármester elmondá-
sa szerint remek kapcsolat alakult 
ki a kistérség önkormányzatai-
val és azok polgármestereivel. To-
vábbra is meg kell tartani azokat 
a szakembereket, akik segítenek a 
településnek, így például a jogászt, 
könyvvizsgálót és műszaki ellen-
őrt. Balogh Edit szerint remek a 
kapcsolat a szakhatóságokkal is, 
valamint a pályázatok esetében a 
közreműködő szervezetekkel.

„Hiteles tájékoztatás kell”
„Az elégtelen kommunikáció 

fokozta a lakosság elégedetlen-
ségét, hiteles tájékoztatásra van 
szükség, mert csak negatív hírek 
láttak napvilágot! „ Emiatt szük-

Mondta ezt romhányiné 
dr. Balogh Edit polgármes-
ter az alakuló testületi ülésen.

 
A város első asszonya ne-

hezményezte, hogy nincsenek 
megfelelő tájékoztató táblák 
Abonyban, de sok helyütt még 
az utcanév táblák is hiányoz-
nak. Balogh Edit szerint szük-
ség lenne térképekre, leporel-
lókra és képeslapokra is.

A városmarketing témánál 
tett említést a polgármester 
a civil szervezetekről, sport-
egyesületekről is, kiemelve azt, 
hogy ők azok, akik Abony „ 
utazó nagykövetei „. Ők viszik 
hírünket szerte az országban és 
a világban is. Balogh Edit sze-
retné elérni, hogy a lakosság 
igenis legyen büszke a telepü-
lésére, Abonyra.

LŐVE

Mit is szeretne 
a polgármester?

ségét érzi, hogy az önkormányzat 
alkalmazzon egy sajtóreferenst. A 
polgármester a városmarketing-
gel kapcsolatban kiemelte, hogy 
inkább büszkének kellene lenni a 
városra és nem a jónak is a nega-
tív oldalát kellene kidomboríta-
ni. Ha ez így lesz, akkor mindenki 
csak a mocskot fogja látni. „ Ettől 
minket le fognak írni! Ki az, aki 
egy olyan várossal akar testvérvá-
rosi kapcsolatot kialakítani, ahol 
az interneten csak a rossz dolgo-
kat látja? „ – tette fel a  költői kér-
dést Balogh Edit.

Az a cél, hogy olyan kisvárosi 
környezetet és hangulatot teremt-
senek, ami vonzó lehet a letele-
pedni szándékozó vállalkozók-
nak, a hozzánk érkező turistáknak 
és egyáltalán nem utolsó sorban 
megtartani a lakosságot. 

Önvédelemre kell tanítani a 
gyerekeket!

A város első asszonya szerint 
úgy lehet megszilárdítani a köz-
biztonságot, ha térfigyelő rend-
szert telepítenek, de ez csak egy 
része az egésznek. E mellett:

„Önvédelemre kell tanítani a 

városmarketingből 

Abony 
megbukottgyereket, arra, hogy az agresszi-

óra hogyan lehet felkészülni. Az 
agresszív gyerekből agresszív fel-
nőtt lesz! Ezt a problémát” gyógy-
kezelni „ szükséges. A polgárőrsé-
get erősíteni kell, új tagokkal is. A 
polgárőrség és a rendőrség önma-
gában nem tudja a közbiztonsági 
problémákat megoldani, összefo-
gás szükséges. A rendőrség és az 
önkormányzat között nem voltak 
konfliktusok. Segíteni kell a rend-
őrség munkáját, akár terepjáróval, 
vagy önkormányzati bérlakások-
kal. Sok közös akció kell a polgár-
őrökkel, rendőrökkel, közterület 
felügyelőkkel. „

Romhányiné Balogh Edit ar-
ról nem beszélt, hogy vajon 
Abonyban a közbiztonság jobb 
vagy rosszabb mutatókkal bír, 
mint az országos átlag, és arról 
sem szólt, hogy van-e minder-
re pluszforrás a költségvetésben. 
Balogh Edit nem vette át a FI-
DESZ és Dr. Magyar Gábor ötle-
tét, mely szerint Abonyban önálló 
rendőrőrsre lenne szükség.

LŐVE

Bukások
Abonyi Magyarok Szövetsége, 

nem szerzett mandátumot, ösz-
szesen 374 szavazatot kaptak, ez 
mind töredékszavazat is maradt, 
senkit sem tudtak vele bejuttat-
ni az önkormányzatba. Így nem 
lett tag Szűcs Sándor a Magya-
rok Szövetségének helyi elöljá-
rója sem. Pedig ő volt a legerő-
sebb társai között, mert 180 sza-
vazatot szerzett. Viszont fölénye-
sen megverte őt, a 283 szavazatot 
gyűjtő Kocsiné Tóth Valéria FI-
DESZ színekben. Tajthi György 
az MSZP egyik vezéralakja csak 
121 voksot szerzett, így szavaza-
taival Habony Istvánt támogatta, 
aki egyedüli MSZP-sként jutott 
pozícióhoz. 

Gyakorlatilag az MSZP sze-
replése is igen gyenge, hiszen 
már nem tudnak frakciót alakí-
tani, mert egyedüli, utolsó mohi-

kánként csak a Romhányiné Dr. 
Balogh Editet támogató Habony 
lesz vele az üléseken. Többen 
megújulást kiáltottak már a vá-
lasztások előtt a helyi MSZP ve-
zetőségében, de mivel ezt nem 
szavazta meg a tagság, minden 
maradt a régiben. Azt nem tudni, 
hogy bármiféle következtetést le-
von-e ebből majd a helyi MSZP. 
Abonyban mindösszesen 752 sza-
vazatot kapott az egykoron szebb 
napokat látott párt.

Sokan sajnálják, hogy a Város-
unk Fejlődéséért Egyesület is ki-
maradt Abony vezetéséből, mert 
Pető Istvánné valóban sok fontos 
programmal segítette Abony vá-
ros lakosságát. Rá 104-en szavaz-
tak, Fekete Tibor FIDESZ-es je-
löltre 191-en. Összesen 438 sza-
vazatot szereztek az egyesületiek, 
ami egyetlen listás helyre sem volt 

elég. Többen állítják, hogy nem 
tett jót nekik, hogy Juhász Róbert, 
aki az egyesület tagja, polgármes-
ternek indult. Az egyesület egyéb-
ként őt ebben a munkájában nem 
támogatta, nem ő volt a jelöltjük. 

Több képviselő jelölt számára is 
hatalmas csalódás lehetett a vég-
eredmény. Így Mészáros Lász-
ló FIDESZ-es jelölt számára is, 
akit legyőzött, Gulykáné Gál Er-
zsébet független képviselő, akinek 
426 szavazata lett, Mészárosnak 
134. Paczáriné Barna Rozáliát Dr. 
Abonyi Viktor váltja, aki össze-
sen 259 szavazatot szerzett, míg 
Barna Rozália 170-et. Valószínű-
leg nem a KDNP név olt vonzó a 
választóknak, hanem Dr. Abonyi 
Viktor személyére szavaztak a vá-
lasztók, honorálva az eddig vég-
zett háziorvosi munkáját is.

Vannak még egyéni vesztesei is 

Az idei abonyi önkormányzati választásoknak vannak nyilvánvaló vesztesei, de ugyanakkor van, aki nem vereségként éli meg a történ-
teket, hanem próbálkozik azzal, hogy megindokolja önmagának és a külvilág szereplőinek azt, hogy miért is nem győzedelmeskedett.

a történetnek, akik a vártnál jóval 
kevesebb szavazatot kaptak. Ilyen, 
az idén KDNP színekben indu-
ló Dr. Soós Ferenc is, aki annak 
ellenére, hogy iskolaigazgató, és 
szinte mindenki ismeri a telepü-
lésen, csak 58 voksot gyűjtött. Őt 
legyőzte Fekete Tibor vállalkozó 
a maga 191 szavazatával, de rajta 
kívül még hárman is, Soós az ötö-
dik lett hatból. Kelemen Tibor lis-
tán jutott be a JOBBIK színeiben, 
de nem volt túl népszerű a maga 
41 szavazatával. A jobbikos Király 
B. Izabella négyből lett harmadik, 
még Habony István is megelőz-
te, de a körzetet Murvainé nyerte 
a FIDESZ színeiben, toronyma-
gasan 311 szavazattal. Izabellá-
ra 162-en, Habonyra 193-an sza-
vaztak.

LŐVE
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- Csalódott-e a polgármester 
választás eredményét tekintve? 

Juhász Róbert: Nem csalód-
tam, óriási tapasztalatot szerez-

Juhász Róbert nem esett kétségbe

tem egy választási küzdelem-
ben. Továbbra sem adom fel cé-
lomat , hogy “Mindent Abonyért 
és mindent az abonyiakért”- az 

A Somogyi Imre Általános Is-
kola nagy bajba került, amikor a 
pincében lévő kazán elkezdett 
ázni a megemelkedett belvízszint 
miatt. Egyszerűen nem lehetett 
már tovább felemelni, minden 
igyekezet hiábavaló volt. Az elő-
ző képviselő testületi ülésen arról 
döntött a régi városvezetés, hogy 
vesznek egy új kazánt, melyre 3,3 
millió forintot kellett átcsopor-
tosítaniuk, ebből 2,278 ezer fo-
rint plusz ÁFA az anyagköltség. 
Az igazgatónő a VIESSMANN 
kazánra esküszik, mert ilyen van 
több nagyobb oktatási intéz-
ményben is az országban.

Az új kazánt nem a pincébe, 
hanem az épületbe, a falra fog-
ják szerelni. Így nem lesz töb-
bé gond vele, ha esetleg megnőne 
a talajvíz szintje. Az ülésen részt 
vett Kazinczyné Juhász Ildikó is, 
akinek több kérdést is feltett ez-
zel kapcsolatban Habony István. 
Arra volt kíváncsi az MSZP-s 
képviselő, hogy vajon a biztosító 
mit fizet. Erre az iskola igazgató-

Új kazán a Somogyinak

Abony polgármesteri székéért Juhász Róbert is indult, a 
választásokat követően készítettem vele villáminterjút:

ja, Kazinczyné Juhász Ildikó még 
nem tudott válaszolni, de a kárt 
bejelentették, az ügyintézés folya-
matban van. 

LŐVE

elkövetkezendőkben megvalósít-
hassam. 

- Mit gondol Ön a jelenlegi 
képviselő testület összetételéről?

Juhász Róbert: A jelenlegi kép-
viselőtestület hasonló az elmúlt 
4 év testületéhez, ezért sikeres 
együttműködésben, és Abony 
fejlődésében továbbra sem látok 
esélyt. 

- Mi a véleménye a felállított 
szakbizottságok összetételéről?

Juhász Róbert: A szakbizott-
ságok összetétele 100%-ban 
megfelel az én elképzeléseim-
nek, a kulturális bizottság sze-
mélyi feltételei jók, a többi bi-
zottságban helyet foglaló szemé-
lyek szerintem nem felelnek meg 
szakmai követelményeknek. 

- Mindez hogyan szolgálja 
majd Abony város fejlődését?

Juhász Róbert: Véleményem 
szerint, a politikai csatározások 
Abony város fejlődését tovább-
ra is gátolják, javaslom a győztes 
polgármesterasszonynak, hogy a 
törvény adta lehetőségein belül 
hozzon egy külsős alpolgármes-
tert, aki szakmai tekintélyével és 
emberi magatartásával segíteni 
tudja a város fejlődését. 

LŐVE
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A közelmúltban heves vitát 
váltott ki a téma, és különösen 
dr. Magyar Gábor adott hangot 
nemtetszésének és kérte, hogy le-
hetőség szerint gondolja át a vá-
ros, hogy hogyan is lehetne ki-
lépni ebből a rendszerből, mert 
Abony számára ez előnytelenül 
drága. Ebben igaza is van a kép-
viselőnek, de sajnos még tizen-
hat évig kell a konzorciumi szer-
ződés alapján maradni ennél a 
rendszernél. Bár kétszer is hosz-
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Fantasztikus abonyi sikerek motorsportban

Csak vihar volt a biliben!
Erről döntött a képviselő testület, melynek ülésén csak 
egyetlen, de annál izmosabb napirend szerepelt.

szú ideig rágódtak a képviselők a 
témán, mégis megszületett az a 
döntés, hogy egy szerződésmó-
dosítást is aláírnak. Ezt név sze-
rinti szavazással döntötték el, csu-
pán Dr. Magyar Gábor tartózko-
dott- még ő sem mondott végül 
nemet-, a többiek igent nyomtak. 
A tegnapi testületi ülésen részt 
vett a Remondis Kétpó Kft. ügy-
védje, aki a 24 társult önkormány-
zatot képviseli és az ügyvezető is.

Lits László ügyvezető az ülé-

sen több, Abonyt pozitívan érintő 
változásról is beszámolt, így pél-
dául csökkentik a kötelezően be-
szállítandó hulladékmennyiséget. 
Összesen a 24 településnek eddig 
75.000 tonnát kellett bevinnie, 
jövőre már csak 65.000-et kell. 
Abonynak 4.700 helyett 4.300 
tonna a kötelező. Ez még csök-
kenhet is, hiszen az előző évben 
ténylegesen beszállított szemét-
mennyiséget fogják alapul ven-
ni bázisként a következő évi kvó-
ta meghatározásakor. Mindez a 
szelektív gyűjtés irányába ösztö-
nözheti a településeket. Ha min-
den igaz, akkor jövőre már oszta-
lékot is fognak fizetni, hiszen az 
abonyi önkormányzat is tulajdo-

nosa a Remondis Kétpó Kft-nek. 
Dr. Egedy Zsolt képviselő kér-

te az ülésen, hogy Abony polgár-
mestere, aki másodmagával tagja 
a cég felügyelő bizottságának le-
gyen szíves és bocsássa rendelke-
zésre a cég vagyonával és gazdál-
kodásával kapcsolatos nyilvános 
anyagokat. Romhányiné Dr. Ba-
logh Edit elmondta, hogy a 2010-
es év még nyilván nem áll rendel-
kezésre, a 2009-es évről talán tud 
tájékoztatást adni, de az ezt meg-
előző évekről nem, mert akkor 
még nem történt meg a tulajdon-
részek elosztása az egyes önkor-
mányzatok között.

MiAhír

Talán az abonyi és a környék-
beli motorosok számára ismerős-
ként cseng Egedi Sándor neve. A 
negyvenéves fiatalember saját ere-
jéből próbálja teljesíteni az önma-
ga elé kitűzött célokat, időt, ener-
giát és költségeket sem kímélve. A 
győzelem számára adrenalin. En-
nek reménye segít felállni egy-egy 
esés után és újra, meg újra megpró-
bálni a szinte lehetetlent. Versenyt 
futni az idővel. 

Sanyi majd’ tíz éve vesz részt az 
amatőr motorsportban, ahol évről-
évre egyre jobb eredményekkel te-
szi nyilvánvalóvá, hogy nem csak a 
kor számít.

A 2010. évi versenyidényben III. 
helyezést ért el a MAMS (Ma-
gyar Motorsport Szövetség) öt fu-
tamból álló országos bajnokságán. 
A bajnokság valamennyi futamát a 
Hungaroringen rendezték. 

A dobogós helyezés kapcsán be-
szélgettünk a versenyzővel.

- Sanyi! Abonyban, a motoros kö-
rökben szinte mindenki tudja, hogy 
motorversenyző vagy.   Azt talán 
kevesen, hogy az ország egyik leg-
eredményesebbje. 

- Nos, úgy gondolom, hogy min-
den embernek van olyan hobbija, 
melytől teljesebb az élete. Nekem 
a motorozás, pontosabban a mo-
torversenyzés az. A versenypálya 
hangulata, a győzelem esélye szá-
momra lételem. A győzelem azon-
ban nagyon sok tényezőn múlik, 
ezért talán a tapasztalat és a techni-

ka után, a szerencsének van a legna-
gyobb szerepe. Az idei évben szép 
futameredményeim voltak a ma-
gyar bajnokságban, azonban kerül-
tem a felesleges kockázatot. A fu-
tamok közül az egyiken (2010. má-
jus 15.szerk. ) nem is indultam el az 
esőtől szinte motorozhatatlan pá-
lyán. Ennek ellenére dobogós he-
lyen végeztem a 35 versenyző közül. 

- Más versenyeket is megméret-
ted magad? 

- Igen, indultam az ún. Phoenix 
Kupasorozatban is, ahol valameny-
nyi futam megnyerésével győztem a 
bajnokság 1000 ccm-es kategóriá-
jában. Ezeket a futamokat a Pannó-
nia Ringen rendezték.  

- A motorodról mit tudhatunk? 
- Ducatti 1198 S típusú, szinte 

teljesen szériamotor és közel 180 
lóerős. Korábban tettem egy kis ki-
térőt egy MV Agusta típusú mo-
torral, de nem igazán hozta a ver-
senyben szükséges elvárásokat, sőt 
a legkomolyabb bukásomat is ezzel 
a motorral éltem meg, ahol azon-
ban szerencsére törés nélkül meg-
úsztam. 

- Gyakori az esés ebben a „műfaj-
ban”? 

- Sajnos igen, hiszen sok külön-
böző felkészültségű és tapasztala-
tú versenyzővel indítják a verse-
nyeket, valamint a rangosabb pozí-
ció elérése legtöbbször a fizikai ha-
tárok megközelítését követeli meg. 
Egy idényben 4-5 esés teljesen ben-
ne van a „normális” bukási számban. 

Az idén szerencsére egyetlen egy-
szer sem estem. 

- A családod hogy éli meg ezt a 
veszélyes hobbidat? 

- A feleségem, finoman szólva 
sem igazán rajong a motorverseny-
zésért, de látva azt, hogy az élete-
met ez teszi teljessé, elfogadja ezt az 
állapotot. A kislányaim 4 és 6 éve-
sek, Ők viszont „be vannak oltva” a 
motorozás szenvedélyével. Kiseb-
bik lányom, Roberta előbb vezette 
a négykerekű elektromos motorját, 
mint ahogy járni tudott volna. 

-  A hazai szép eredmények után 
merre tovább? Esetleg külföldre, 
vagy a profi sport felé?

- Azt hiszem, hogy negyvenéve-
sen már a fiatal profi sportolók kö-
zött nehezebben tudnék érvénye-
sülni, másrészt a kockázat olyan 
magas szintjét már nem igazán 
„vállalnám be”. Viszont az ama-
tőr bajnokságokban ott a helyem. 
Akár külföldön is. Idén Brnoban az 
egyik versenyen szereztem 1. helye-
zést.  Egyébként amíg erővel bírom 
és meg tudom teremteni az anyagi 
hátterét a versenyzésnek, addig csi-
nálom. Hisz ettől egész az életem.

Egedi Sándornak gratulálunk a 
remek eredményekhez és stíluso-
san, bukásmentes, győzelmekben 
sem szűkölködő 2011-es idényt kí-
vánunk neki!

Képek: www.egediracing.hu 

TYB
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Erzsikét Abonyban a lakosság 
java része jól ismeri, hiszen hosz-
szú évtizedeken keresztül dolgo-
zott a polgármesteri hivatalban, 
majd 2006-tól négy évig volt ön-
kormányzati képviselő egyesüle-
te színeiben. De nem csupán erről 
jut eszünkbe Pető Istvánné neve, 
hanem a véradásról, melynek ő a 
fő szervezője Abonyban és a mell-
rák elleni több száz embert meg-
mozgató „ rózsaszín „ felvonu-
lásról is. Sokak bánatára éppen ő 
nem jutott be az abonyi képviselő 
testületbe, népszerűsége ellenére 
sem, a mostani választásokat kö-
vetően. Ezzel kapcsolatban fag-
gattam Erzsikét.

LV: - Szerinted ki nyerte a mos-

Hiszem és vallom, hogy 
igenis meg lehet egyezni!

tani önkormányzati választáso-
kat?

Pető Istvánné: - Benne volt a le-
vegőben, érezni lehetett, hogy is-
mét Romhányiné Dr. Balogh 
Edit lesz a polgármester. Úgy vél-
ték az emberek, hogy ha már be-
lefogott a sok fejlesztésbe és pá-
lyázatba, akkor vigye is végig őket, 
fejezze be azokat. Ami a testület 
összetételét illeti, nekem egyértel-
mű, hogy a hat képviselővel a FI-
DESZ nyert, ők vannak a legtöb-
ben, de a szavazásoknál nincs elő-
nyük. A hat- hat arány és az ala-
kuló ülés visszhangja, az egyezte-
tések hangneme viszont azt jelzi, 
hogy ezt így, ebben a formában 
nem szabad folytatni. Ha nem 

tudnak megegyezésre jutni, akkor 
ez nem a város javát fogja szolgál-
ni, Abony látja a kárát.

LV: - Meg lehet egyáltalán 
egyezni?

Pető Istvánné:
„ Meg vagyok győződve róla, 

hogy igenis meg lehet egyezni! 
Nem azt kell nézni, hogy ki ho-
gyan került be a testületbe, egyé-
niben vagy listás helyről. Jönnek a 
díjemelések és pályázatok, a jövő 
évi költségvetést megelőző kon-
cepció kialakítása, mi lesz, ha nem 
tudnak egyezségre jutni? Ez nem 
jó a lakosságnak. Ha patthelyzet 
alakul ki, akkor az egyes képvise-
lők népszerűsége is csökkenni fog. 
Mindenkinek el kell gondolkod-
nia és azok érdekeit kell szolgál-
niuk, akik odajuttatták őket. A 
Lakosságét.

LV: - Hogyan élted meg, hogy 
nem kerültetek be a képviselő tes-
tületbe? 

Pető Istvánné: „Már nem ez-
zel kell foglalkoznunk, az egyesü-
let teszi a dolgát továbbra is, aho-
gyan eddig is tette. Csak pár sza-
vazaton múlt, hogy nem jutot-
tunk be, nagyon köszönjük azok-
nak, akik ránk szavaztak. Mi dol-
gozunk tovább, annak ellené-
re, hogy nem volt örömteljes szá-
munkra a választási végeredmény. 
Figyelni fogjuk a testületi napi-

Mondta el lapunknak Pető Istvánné, 
a városunk Fejlődéséért Egyesület tagja.

az előző testületi ülésen 
Habony istván felszólalásában 
rákérdezett arra, hogy a televí-
ziós kamera kinek a megren-
delésére van jelen.

 Mint a Pénzügyi Bizottság el-
nöke érdeklődött erről, mivel nem 
rendelte meg az önkormányzat sem 
a felvételt, sem az elkészült anyag 
levetítését. „ Ki fizeti? Levetítésre 
kerül ez? Archiválják ezt? „ – kér-
dezte még. Az ülések nyilvánosak, 
bárki készíthet vagy készíttethet 
azokról felvételeket, akár saját cél-
ra is, hogy később akár otthon né-
zegesse azt. 

Én, mint az üléseken általában je-

lenlévő, bizton állíthatom Önök-
nek, hogy gyakran egészséges ma-
zochizmus kell ahhoz, hogy végig-
nézzem és hallgassam a több órás 
vitákat. Bár többek között a he-
lyi KDNP is megígérte, hogy vége 
lesz az éjszakába nyúló üléseknek, 
a jelek szerint nem ez történik. Dr. 
Magyar Gábor például este fél ki-
lenckor hozzáfogott volna egy ve-
títéshez, de a technika ördöge ezt 
nem tette lehetővé számára. Igaz, 
nagyon fontos témában kért és ka-
pott szót, mert a TESCO-t véli bű-
nösnek a belvízért az áruház kör-
nyéki területen. 

LŐVE

rendeket, és személyesen is ott le-
szünk. Figyelni fogjuk a történé-
seket, a sajtót, a honlapokat. Ben-
ne kívánunk maradni a társadalmi 
életben, tovább folytatjuk, amit 
elkezdtünk.

LV: Mit szólsz ahhoz, hogy 
nincs alpolgármesterünk?

Pető Istvánné:
- Alpolgármestert választani a 

jogszabály szerint kötelező. Az én 
olvasatom szerint, ha ez nem tör-
ténik meg, akkor jogsértés áll fent, 
és ez mindaddig tart, amíg ennek 
nem tesznek eleget.

LV: Mit szólsz az ABOKOM 
új ügyvezető igazgatójának kine-
vezéséhez?

Pető Istvánné: - Gáspár Csa-
bát nagyon régóta ismerem, dol-
goztunk is együtt és nagyon bí-
zom benne és abban, hogy jó irá-
nyú változás történik a települé-
sen. Csaba kiváló munkatárs volt, 
de ez a feladat most jóval szerte-
ágazóbb. Ő viszont még fiatal és 
fogékony az újra, jó tulajdonsága, 
hogy utánajár dolgoknak és nem 
tartja eretnek dolognak, ha kér-
deznie kell. Bízom benne, hogy 
a nyertes pályázat sokat segít az 
ivóvíz problémák megoldásában.

LŐVE
(A fényképen 

Pető Istvánné középen )

A kamera nem megren-
delésre van itt….
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Sakkhírek
Fontos győzelmet szerzett az 

Abonyi SE megyei csapata az 1. 
fordulóban. A megyei CSB-ben 
erős csapatnak számító Karcagot 
5,5-4,5-re sikerült legyőzni ide-
genben. Ez a győzelem az Abonyi 
SE első csapatára is ösztönzőleg 
hathat, hogy az NB II első fordu-
lóiban nyújtott gyengébb kezdé-
sen túltegye magát.

A megyei csapat pontszer-
zői: Pallos László, Molnár József, 
Kertész Gábor, Lendvai Csaba és 
Donát Lajos nyertek; Ábel Imre 
döntetlent ért el.

2010-10-19 
Bálványos István

Sok szép sportsikerről és törté-
nésről számolhatnak be Abony 
utánpótlás korú labdarúgói. Ve-
lük kiskoruk óta gondos, hozzáértő 
edzők foglalkoznak. Lassan, de biz-
tosan beérik a sok éves munka ered-
ménye. Edzőjük egyikével, Tóth 
Györggyel készítettem interjút, aki 
annak ellenére szokása szerint igen 
szerény, hogy több ifjú sportolója is 
az élmezőnyig jutott már. Megtud-
tam, hogy jelenleg a Tóth György 
által edzett 96-98-as korosztály a 
Szolnoki MÁV SC NB II-es csa-
patában játszik. Ez nagyon jó hír, 
hiszen remek körülmények között 
versenyeznek a gyerekek. Szolnokra 
azért mentek, mert ott hiányzott a 
tiszta korosztály, így kerültek a KID 
FC sportolói egy évre „kölcsönbe”. 
Gyuri dolgozott már a MÁV-nál, 
hiszen az U 19-es csapat edzője 
volt. De a MÁV-ban való szereplés 
egyáltalán nem partizánakció volt, 
hanem egy elnökségi döntés előz-
te meg azt. Így mindenki jól járt, de 
legfőképpen a gyerekek.

lV: - Hogyan látod az utánpót-
láskérdést a mai Magyarországon?

tóth györgy: - Nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk, mert sajnos 
az ember már nem érték. Iszonya-
tos erőfeszítés a periférián lévő gye-
rekeket becsalogatni és megtarta-
ni, mert a szülők jelentős többsé-
gét sem érdekli igazán, hogy spor-
tol-e a gyereke vagy sem. A tehe-
tősebbek pedig olyan extrém spor-
tokat választanak inkább, melyekkel 
kisebb erőfeszítéssel is lehet nagy 
eredményt elérni, akár nemzetközit 
is. A középréteg pedig nagyon szűk, 

alig lehet találni… Még iskolás kor-
ban kell megszerettetni a gyerekek-
kel a sportot, a focit, nem megutál-
tatni kell valamit, mert akkor nagy 
a baj. Ma nagyon nehéz a nincste-
lenségben talpon maradni. Ráadá-
sul versengenek az egyes sportágak 
a gyerekért és az anyagiakért is, 
amiből sajnos egyre kevesebb van. 
A felnőtteknél meg az a baj, hogy, 
hogy napi 12-13 óra munka után 
képtelenség már hobbiból sportol-
ni, hiszen amatőr sportból nem le-
het megélni. Vagy sportol valaki 
vagy dolgozik. Csak az igazi meg-
szállottak képesek mindkettőre. 

lV: Akkor most hol és hogyan is 
versenyeztek?

tóth györgy: - Az NB II-ben a 
dél- keleti csoportban játszik az U 
15, az egész csapat 70%-a abonyi. 
Az U 13-ban csak abonyiak sze-
repelnek. Nagy szerencsénk van, 
hogy a MÁV egyik utánpótlás csa-
patának a gerincét mi adhatjuk, hi-
szen olyan nagyvárosok csapatai-
val játszhatunk, mint például Kecs-
kemét, Békéscsaba, Szeged, Gyula. 
Az utazás úgy történik, hogy ide-
gördül értünk egy légkondis busz, 
aminek a költségeit kifizetik he-
lyettünk és úticsomagot is kapnak 
a gyerekek. A közelmúltban tető-
től talpig felöltöztették őket. Felső-
közép kategóriás felszerelést kaptak 
a sportolók, HUMMEL melegítőt, 
két garnitúra mezt, széldzsekit, ku-
lacsot, sapkát, kesztyűt, táskát. Ezen 
kívül mindenki kapott egy remek 
minőségű SELECT labdát is és 
persze meccslabdánk is van. Sajnos, 
itt helyben erről álmodni sem mer-

Sikercsapatok - sikerjátékosok
tünk volna. Nem is tudom, hogy 
hogy oldottuk volna meg önerőből 
a versenyzést, ez sok- sok millió fo-
rint, ami nagyon sok pénz.

lV:  - Hogyan is jutottatok el idá-
ig? Hogyan lett a nemrégiben ala-
kult KID FC-ből olyan csapat, 
melynek játékosai kapósak maga-
sabb osztályban is?

tóth györgy: - Nagyon kemény 
szisztematikus utánpótlás nevelé-
si munka van a háttérben. 2000-
ben alakult át önálló egyesületté 
a KID FC, akkor 6-7 éves gyere-
kekkel kezdtünk foglalkozni. Na-
gyon büszkék vagyunk sportoló-
inkra. Kállai Pisti például U 17-es 
magyar korosztályos válogatott, ő 
1993-ban született. Nagy Gergő, 
1994-ben született, magyar korosz-
tályos válogatott szintén, méghoz-
zá kapusként. Szabó Bence és Nagy 
Richárd az MTK-ban játszik, ők 
1996-ban születtek. Nagyon nagy 
dolog, hogy egy Abony méretű te-
lepülésről ilyen tehetségek kerülnek 
ki. Folyamatos munka van a hát-
térben, az ovifocival kezdünk. Itt 
még nem első sorban az eredmény 
a lényeg, bár a szülők sokszor türel-
metlenek. A cl az, hogy megszeret-
tessük a labdarúgást a gyerekek-
kel. Ezért lerakjuk az alapokat, ko-
moly képzés és szakmai munka fo-
lyik. Nem a győzelmi kényszer a lé-
nyeg! Itt az edző Vígh Zoltán, aki-
nek nagyon sokat köszönhetünk. 
Hatalmas része van Zolinak abban, 
hogy megszeretik a gyerekek a fo-
cit. Az U 11 –et Földi Tibor edzi, 
az U 5- 7- 9- es csapatokkal Vígh 
Zoltán foglalkozik, az enyém az 

U 13 és az U 15, Rieger Armin az 
ifisták edzője. Edzőtársaim mind-
annyian rajonganak a labdarúgás-
ért, egy csapatmunka eredménye 
az, ahol most tartunk. De mindez 
nem jöhetett volna létre, ha nincs 
mögöttünk a szakvezetés és ezúton 
szeretném kiemelni Sárkányné Bá-
lint Mária munkáját. A sikerhez 
hatalmas mértékben járulnak hoz-
zá s szülők, akik komoly anyagi ál-
dozatokat is hoznak. A 14- 15 éves 
kor a választóvíz a sportolóknál, ek-
kor kell csapatot váltania annak, aki 
a legkiválóbb, mert itt már nincs to-
vább hová fejlődnie.

lV: - Igaz-e, hogy az MTK te-
hetségkutatója vagy?

tóth györgy: - Igen az vagyok 
és nagyon büszke is vagyok erre, hi-
szen ők kerestek meg engem, fel-
kértek és nem én ajánlkoztam. 
Egyszer lehet, hogy kapok majd 
sok pénzt egy kinevelt játékosért, de 
jelenleg az a helyzet, hogy ez egy-
általán nem igaz! A Sándor Károly 
Labdarúgó Akadémiára már ki-
lenc sportolót volt szerencsém vin-
ni. Nagyon szeretem ezt a sportágat 
és másképp nem is lehet ezt csinál-
ni. Nem lenne Abonyban labdarú-
gás, ha mi, megszállottak nem len-
nénk. Nem lenne Abonyban birkó-
zás sem, ha a Lőrinczyek nem csi-
nálnák. Ma itt tartunk, ennyire egy-
szerű a képlet és egyben ennyire ne-
héz is. Az U 15-ös csapatunk baj-
nokesélyes, nagyon remélem, hogy 
továbbra is sikeresek leszünk és van 
tovább!

Lőrinczy Veronika

Csabi a profi
Mint arról már beszámoltunk 

Önöknek, Krupincza Csaba ama-
tőr lovas kategóriában már sok szép 
eredményt ért el. Mostantól Csabi 
profi és ilyen kategóriában is verse-
nyez, mert 2010. október 2-án sike-
res rajtengedély vizsgát tett. Csa-
ba 2008.-ban és 2009.-ben összesí-
tett magyar bajnok volt amatőr ka-
tegóriában. A rajtengedély egy élet-
re szól, nem kell évente megújíta-
ni. Csaba a tavalyi év óta versenyez 
az Abonyi Lovas Klub színeiben és 
mostantól aktív profi versenyzője is 
a helyi sportszervezetnek. Az ifjú 
tehetség 2010. januárja óta dolgo-

zik együtt saját, Rúfusz nevű lo-
vával. A paripa nyolcéves, herélt 
kisbéri félvér ló. Csabinak sokan 
segítettek és ezúton, ezen a fóru-
mon is szeretné ezt megköszönni 
a következőknek:

Köszönet a felkészítésben köz-
reműködő Szabó Györgynek, 
aki edzője és maga is profi szin-
ten versenyez és az Abonyi Lovas 
egyesület tagja

Köszönet Nagy Bélának, pé-
csi Zoltánnak, Medveczkiné Tóth 
Editnek, a Purina takarmány hi-
vatalos forgalmazójának.

Szerkesztőségünk és olvasóink 
nevében is sok szeretettel gratu-
lálunk Csabinak és kívánunk szép 
eredményeket immár a profik 
mezőnyében!

LŐVE
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Bár a Bácsbokod csapata elő-
zetesen latolgatta az esélyeket, 
hogy hogyan is tudná legyőzni az 
ABONETT KC női csapatát, a 
hazaiak egy szemernyi esélyt sem 
adtak a vendégeknek és gyakor-
latilag mind az ifik, mind pedig 
a felnőtt lányok- asszonyok rajt- 
cél győzelmet arattak az abonyi 
szurkolótábor bíztatása mellett. 
A Bácsbokod volt eddig a fekete 
ló, hiszen az ABONETT KC ed-
dig nem találkozott velük, és el-
vileg igen erős játékerőt képvi-
seltek, hiszen a felnőtt a máso-
dik helyen tanyázott. Eddig. Az 
abonyi hölgyek elsők voltak és a 
felnőttek elsők is lesznek ez után 
a forduló után. A főszponzor, az 
ABONETT tulajdonosa elisme-
rően, fen és mosolyogva nyilat-
kozott a látottakról és szerényen 
csak ennyit mondott: Egyre jobb 
a csapat! És ez így is van. De ez 
nagy mértékben a szponzornak 
is köszönhető…. Brandt Tamás 
edző pedig mókásan megjegyez-
te a szurkolók gratulációját köve-
tően, hogy az érdem nem az övé, 
hanem a lányoké, és rá nincs is 
szükség, csak ott kell álldogálnia 
a csapat kispadja mellett. Ez per-
sze nem igaz, emberfeletti mun-
ka fekszik a háttérben, hiszen a 
lányok kőkeményen heti négyet 
edzenek.

Magabiztos, ügyes, fantázia-
dús, gólerős játék jellemezte az 
ABONETT felnőtt csapatát. Az 
elején már hat góllal is elhúztak 
a lányok és végig versenyfutássá 
vált a mérkőzés a Bácsbokod szá-
mára. Amikor Kövér Juditot ki-
fogta, azaz semlegesítette az el-
lenfél, Nagy Krisztina lövöldöz-
te az átlövés gólokat. Gaba, azaz 
Hegedűs Gabriella remek formá-

Október 23-án az abonyi városi 
sportcsarnok ad otthont a Szol-
nok megyei bajnokságban játszó 
férfi kézilabdások versengésének. 
Sajnos az ABONY KC férfi csa-
pata első mérkőzését elvesztette. 
Úgy veszítettek a hazaiak, hogy 
a mérkőzés simán nyerhető is lett 
volna, mert az elején vezettek is. 
Végül 26:32-re maradtak alul. Az 
egyik elnökségi tag beszámolója a 
mérkőzésről a következő:

„Nem nyert simán az ellenfél, 
nyerhető volt a meccs. Sok volt 
a bírói tévedés, de ennek ellenére 
nem ez a kudarc oka. Azt gondo-
lom, hogy az edzéshiány és rutin-
talanság nagymértékben az ellen-
fél malmára hajtotta a vizet. Fel-
állt fal ellen megilletődötten ját-
szottunk, hiányzott a fiúkból a tűz 
és a kapusteljesítmény sem sike-
redett túl fényesre. A mezőny-
ből megint Benkucs Zoltán volt 
az, aki a hátán vitte a csapatot, ő 
nem esett kétségbe a kemény já-
téktól sem. Kicsit verekedős volt a 
meccs, de közepesen sok volt csak 
a kiállítás. Összességében nem 
volt rossz a játék összképe.”

Csak csajokFérfi kézilabda: 

ban bombázta szét az ellenfél há-
lóját. A mérkőzés kapusa pedig az 
abonyi Zana Nikoletta volt, aki 
bravúrosakat hárított, több bünte-
tőt is kifogott. Az ellenfél egyéb-
ként sportszerűen, felemelt fővel 
játszott és egy pillanatig sem adta 
fel. Ezért is volt nehéz az utolsó 
negyedóra, amikor a hazaiak ki-
engedtek, a magabiztos fölény tu-
datában. Végül 21:14 után győ-
zött az ABONETT KC 38:30-ra.

Felnőtt abonyi gólszerzők:
Kövér Judit 13, Hegedűs Gabri-

ella 10, Nagy Krisztina 7, Mertlik 
Mónika 3, Csáki Edina 2, Faházi 
Szabina 2, Lőrinczy Zsófia 1

Hétméteresek: Abony: 6-ból 5, 
Bácsbokod: 7-ből 4

Az ifistáknál az abonyi ifjoncok 
kaptak szerepet. Ebben az évben 
a Somogyi iskola ismét egy kivá-
ló gárdát küldött az ABONETT 
KC csapatába, mely a biztos jövő 
záloga lehet. A testnevelő tanár 
Szabó Linda, aki csakis köszöne-
tet érdemel mindezért. Nos, lás-
suk mi történt a meccsen. 19:9 
után 37:28-ra győztek a lányok. A 
„ legkisebbek „ megfeleltek az el-
várásoknak és sokszor szép és fan-
táziadús játékkal győztek. 

Abonyi gólszerzők: Válóczi 
Tünde 10, Pászti Edina 5, Mertlik 
Mónika 4, Bíró Hajnalka 4, 
Lőrinczy Zsófia 4, Király Klaudia 
4, Molnár Krisztina 3, Holló Haj-
nalka 2, Balog Barbara 1

Hétméteresek: Abony: 2-ből 2, 
Bácsbokod: 5-ből 4.

Jelenleg az ABONETT KC fel-
nőtt csapata az első a bajnokság-
ban, az ifisták harmadik helyyen 
állnak, mindössze kettő ponttal 
lemaradva a dobogó legfelső fo-
káról.
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Sajnos Szolnoktól 
kikaptak a fiúk

A második mérkőzésen a papír-
forma érvényesült és Karcag csa-
patát legyőzték a férfi kézisek a 
városi sportcsarnokban, 33:27-re. 
Nagy Attila játékos-edzőt kér-
deztem arról, hogy mi is történt a 
mérkőzésen.

„Az elején eléggé passzívak vol-
tunk, amit az ellenfél ki is hasz-
nált és vezetett a mérkőzés elején, 
de utána simán nyertünk. A csar-
nokban jó volt a hangulat. Senkit 
sem szeretnék igazán a játékosok 
közül kiemelni, a csapat érdeme 
a győzelem. Viszont Pallér Péter 
kapus kifogott egy jó szériát és ez 
sokat segített. Az ellenfél megle-
hetősen durván játszott, sok volt 
a szabálytalanság részükről, nem 
voltak sportszerűek. A játékveze-
tés rendben volt.”

Jelenleg az ABONY KC fér-
fi csapata második a bajnokság-
ban 10 ponttal, öt győzelem-
mel és egy vereséggel. Első a 
Kunszentmárton, harmadik Szol-
nok, nekik szintén tíz pontjuk 
van.

MiAhír
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Abonyban ez a hétvége sem múl-
hatott el rangos sportesemény nél-
kül. Az Abonyi Birkózó Club is-
mét megrendezte immár hagyo-
mányos országos versenyét, mely 
igen színvonalasra sikeredett. Kül-
földi, szerbiai résztvevői is voltak a 
küzdelmeknek, a zombori csapattal 
évek óta remek kapcsolatot ápol-
nak az abonyiak. Mintegy 220 ver-
senyző állt szőnyegre és küzdöttek 
a szép érmekért és kupákért. Szép 
hazai sportsikerek is születtek, igazi 
éremeső volt ez az abonyi edzők ta-
nítványai részére.

A versenyt személyes jelenlétével 
tisztelte meg Varga János Olimpiai-
Világ és Európa bajnok birkózó, aki 
Abony város díszpolgára és mellet-
te az Abonyi Birkózó Club tiszte-
letbeli elnöke. A versenyen a két 

Október 23-án immár hagyo-
mányos rendezik meg Abonyban 
a FUTABONY nevű sportese-
ményt. A XI. versenyen is akadt 
szép számban induló, a Ferge-
teg Triatlon SE mindent meg-
tett a színvonalas lebonyolítás ér-
dekében. A FUTABONY ezút-
tal a Háry kupákért folyt, Dr. Ma-
gas István emlékére a táv 1956 mé-
teres volt ezúttal is. A biztonságot 
a rendőrség és polgárőrség munka-
társai szavatolták. A versenyt Ma-
gas István családja, a helyi önkor-
mányzat, a Kinizsi Pál Gimnázium 
és a főszervező, a Fergeteg Triatlon 
SE támogatta.

LŐVE

Skultéty Sándor emléke előtt tisz-
telgett a magyar birkózótársada-
lom. Hiszen Sanyi bácsi, az idősebb 
volt Jancsi bácsi edzője és az ifjabb 
Skultéty Sándor is kiváló sportem-
ber volt, aki sokat tett a birkózásért 
később is. 
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X. SKulTÉTy SánDoR 
nEMZETKÖZI MEGHÍváSoS 

EMlÉKvERSEny EREDMÉnyEI:
Vajdaságból Zombor,és Zenta 

csapatával együtt 27 egyesület 247 
versenyzője fogadta el a meghívá-
sunkat. Kezdő korcsoportban ha-
sonló képességű gyerekek 4-5 fős 
csoportokban szabadfogásban küz-
döttek meg egymással.

I. helyezettek : Kunfalvi Bence, 
Csőke Dávid, Gócsa Dávid

II. helyezettek:  
Kottes Péter, Csőke Márk, 

III.helyezettek: Özbas Yasin, 
Szeremi Ferenc, Szekeres Sándor, 

Mondi Dávid, Kiss Martin
Gyerek korcsoport:szabadfogásban

24 kg Szalóki Olivér IV.h,  
26 kg Kecskeméti Dávid I.h,  

29 kg Szávai Norbert I.h, 
Diák II. szabadfogásban

29 kg Kecskeméti Krisztián I.h
Diák I. kötöttfogásban

32 kg Kecskeméti Ferenc I.h,  
35 kg Sípos Benjamin,  

58 kg Szávai Zsolt III.h,  
63 kg Lőrinczy Bence I.h

Serdülő:
42 kg Horváth Csaba III.h,  
70 kg Molnár László II.h,  

Támadi Ferenc V.h
Kadet kötöttfogásban:

58 kg Kállai Roland I.h,  
74kg Kottes Pál I.h, 

Felnőtt szabadfogásban:
60kg Kárai Antal Richárd I.h, 

Lengvári Gergely II.h,  
Fekete Zoltán V.h,  
66kg  Pap Attila I.h

84kg Vikartóczki Gábor II.h
A legtechnikásabb hazai  
versenyzőnek járó kupát  
Szávai Norbert kapta.

A leglátványosabb birkózásért  
felajánlott város különdíját  

Kottes Pál kapta. 
Csapatverseny végeredménye:

I. Abonyi BC 96 pont
II. Ceglédi VSE 82 p

III. Törökszentmiklósi BDSK 69 p
IV.UNI-KTE Kecskemét 53 p

V. Zombor 40 p
VI. Csepel BC.39 p
Lőrinczy Attila vezetőedző, 

Abonyi Birkózó Club
 

2010. október 27-31-ig Isz-
tambulban rendezték a  junior 
Republik-kupát, amelyen a magyar 
válogatott is képviseltette magát, és 
négy éremmel térhettek haza. Sza-
badfogásban az abonyi Molnár Jó-
zsef a 60 kilósok között az első for-
dulóban orosz versenyzőt győzött 
le, majd ezután szintén orosz a ta-
valyi világbajnoktól szenvedett ve-
reséget. Józsi a bronzmérkőzésén 
török ellenfelét három menetben 
győzte le.

Szép sportsikert értek el ismét az Abonyi Torna és Akrobatika Klub 
versenyzői. 

Íme eredményeik, edzőjük, Szalinka Szilvia tolmácsolásában:
Az őszi szezon első versenye a XII: Utánpótlás Kupa volt, amelyet Bu-

dapesten az FTC tornászcsarnokában rendeztek, az Abony TAK-t négy 
egység képviselte, amelyek az alábbi eredményeket érték el:

Abony, 
a sportos 

város
Ügyesek a sportakrobatáink!

Gyermek korosztály
Leány páros 4. hely 

(Vágó Luca- Szuda Réka)
Leány hármas 1. hely

 (Dobozi Kitti - Mucsi Noémi - 
Herédi Emma)

Serdülő II.
Leány Páros 1. hely 

(Sánta Fanni- Parti Regina)

Serdülő I. 
(nemzetközi kategória)

Leány páros 2. hely
 (Molnár Nikoletta- Bóta Emese)

Felkészítő edző: 
Szalinka Szilvi

Remek verseny ismét


