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Építkezések 

Tisztelt Olvasó! 

Több olyan építkezés van folyamatban, mely a lakosság érdeklődésének központjában áll. A 

rémhírekkel ellentétben, a TESCO építkezés projektmenedzserétől, Szűcs Zoltántól származó 

információ alapján mondhatom, hogy nem áll le az abonyi TESCO áruház építése. Az áruház nyitása 

augusztus 18-án várható. 

Sokan kérdezik, hogy mi épül a Szolnoki úton, a volt kötöde helyén. Sípos Kálmán vállalkozása egy 

korszerű, új technikai eljárásokat alkalmazó gyógyászati központot épít. Az objektum fő tevékenységi 

köre a túlnyomásos oxigénterápiára épül. Egy olyan kabinban folynak majd a kezelések, melyben a 

levegő oxigéntartalma a magas nyomás hatására a testnedvekbe kerül. Ezzel a technikával többek 

között az érszűkülettel, a cukorbetegség szövődményeivel, a nem gyógyuló fekéllyel szenvedő 

betegek gyógyíthatók. Ez a központ az ország második ilyen jellegű központja lesz, melyben a szén-

monoxid – és a cián mérgezett betegek is megmenthetőek lesznek. A központ határon túlról és az 

ország más tájáról is fogad majd betegeket. Az intézményhez helikopter leszállót is terveztek. Az első 

betegek ellátását augusztus elejére tervezik. 

Sok aggály, kétkedés (lesz-e elég fény a közlekedő folyosón? stb.) után sikeresen megvalósult a 

Gyulai Iskola tetőcseréje. Bízom benne, hogy az eredmény láttán elégedett most már az iskola 

vezetése, tantestülete és a lakosság is. Időtálló és esztétikailag is igényes kivitelezés valósult meg. 

Sajnos nincs jó hírem a mi szakrendelő-intézetünk építkezéséről. A szerződés szerint április 30-ra az 

építkezésnek végére kellene érni. A beruházás láttán és a szakemberek véleménye szerint 2-3 

hónapos csúszás prognosztizálható a kivitelezésben. Májusban részletes tájékoztatást adok a 

fejlemények alakulásáról.  

Készül a vasútállomás melletti P+R parkoló. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Vasút úttal szemben 

nyitva áll a nagykapu, a MÁV az utazó közönség számára ingyenes gépjármű parkolót biztosított, 

hogy az állomás előtti terület az építkezés ideje alatt a zsúfoltságtól mentesüljön és a buszok is 

zavartalanul megfordulhassanak. Kérem, vegyék használatba. 

Elkészült a strandfürdő vizesblokkjának felújítása, valamint a nagymedence balesetveszélyes aljzat-

beton felületének cseréje. Május 1-én, nyitáskor jobb szolgáltatással várjuk a vendégeket. 

Hamarosan befejeződik a polgármesteri hivatal illemhelyeinek felújítása is. Több évtizedes víz és 

szennyvízvezeték került kicserélésre. Szép, higiénikus burkolatot, szerelvényeket kaptak a helyiségek, 

valamint a mozgáskorlátozottak részére is kialakításra került egy illemhely.  

Elkészült az Abonyi Mezőgazdasági Zrt. Biogáz üzeme, melynek használatba vételi eljárása van 

folyamatban. 

Üdvözlettel:   Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester                     (folytatás következik) 


