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Méltóképpen ünnepeltük meg Abonyban az Államalapítás ünnepét

Sajtóreferens, 2019 augusztus 21 szerda - 18:19:52

Augusztus 20-án a Szent István napi ünnepség a Szent István Római Katolikus Templom elQtt
került megtartásra. A megjelentek az Abonyi Fúvószenekari Egyesület tolmácsolásában
közösen elénekelték a Himnuszt, majd a város polgármestere, Romhányiné dr. Balogh Edit
köszöntötte Qket.

A KépviselQ-testület döntésének értelmében az Államalapítás

ünnepén kerül átadásra Abony Város Díszpolgári címe.
Gáborné

Az elismerést 2019-ben

, a Somogyi Imre Általános Iskola címzetes volt igazgatója kapta.

Abonyiak Abonyért kitüntetQ díj

Nagy
Ezt követte az

, amely idén 24. alkalommal került átadásra. Az elismerést

évrQl évre azok a helyi polgárok vehetik át, akik munkájukkal, közéleti tevékenységükkel
nagyban hozzájárulnak a város fejlQdéséhez. A számtalan ajánlás alapján az Abonyiak
Abonyért Alapítvány kuratóriuma hozott döntést, amelynek tagjai idén
Ildikó nak, Sárkányné Bálint Máriá

nak

lenni a rendezvényen, ezért azt a férje vette át a nevében
illetve Csányi Sándor

Kazinczyné Juhász

aki egyéb elfoglaltság miatt nem tudott jelen
,

Kovácsné Prágai Iloná

nak,

nak ítélték meg a díjat.

Az ünnepi díjátadás után a jelenlévQk együtt fogadták az új kenyeret, amelyet Molnár
Péter plébános úr szentelt fel. A Szentmisét körmenet követte.

Ezzel párhuzamosan a Varga

István Városi Sportcsarnok füves pályáján megkezdQdtek a sportversenyek. Labdarúgó és
sakk bajnokság várta a kikapcsolódni vágyókat.

A szervezQk 15:30-tól zenés, táncos programokkal várták vissza vendégeiket a FQtérre. A
színpadon fellépett a Dalma Dance tánccsoport, a Bihari Gyerekszínház, a Bihari Ifjúsági
Stúdió, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület mazsorett csoportja, a HagyományQrzQ Abonyi
Néptánc Együttes és az abonyi Nótakör. A nagykQrösi Körszínház és Ifjúsági Stúdió
képviseletében Kiss Zsolt operett énekes ugyancsak sziporkázott. A Varázslatos Duó, melynek
tagjai Csányi Sándor és Simon Évike, népdalokkal bqvöltek el mindenkit.

Az est sztárfellépQje

Palya Bea, Prima-díjas és kétszeres Artisjus-díjas magyar

népdalénekes volt. Pt követte a Kontroll és a YesYes zenekar, illetve a már hagyománnyá
vált tqzijátékra is sok került.
Jandácsik Pál
képekre!)

A szervezQk köszönik minden látogatónak a részvételt.

Fotók: Borsányi János

(A facebook galéria megtekintéséhez kattintson a

