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Az asszonyok es fcrfiak szorgosan sep
regetu!k a leveleket, a szemetet, s k6z
ben beszelgettek. H.volabb serenyked
tek egynulst61, [gy hangosabb sz6val
folyt k6ztiik a munka k6zben a terefere.
Upteim kereszteztek tarsalgasuk fona
1M, [gy nehany gondolatfoszhinyt aka
ratlanul is elcs[ptem.
- Az en flam azt mondja, hogy az en j6z
tomet szereti a tegjobban. Pedig jot j6z a
menyem
- Hat, igen, azt mondjak, hogy minden
ki a sajat edesanyja f6ztjet tar~a a legfi
nomabbnak, azzal semmi nem vetel
kedhet.
Megmosolyogtatott a parbeszed, es el
t6prengtem rajta. Ma egy gyerek ugyan
is alig eszik otthon. Reggel elmegy az
6vodaba, iskolaba, kap reggelit, ebedet,
uzsonnat. A feln6ttek javaresze is men
zas etelt fogyaszt hetk6znap. Otthon es
te sokhelyiitt mar csak hideg, k6nnyii
vacsora van: felvagott, sajt, joghurt, ke
nyerfele, z6ldseg, aItahiban bolti holmi.
Marad a hetvege. A mai modern, elfog
lalt csaladanya gyorsan szereti elintezni
a f6zcst: vasarol pcldaul fagyasztott
riintott hust, hasabburgonyat, por-,
vagy kockalevest, siitemenyt. 12 perc es
az asztalon g6z616g az ebed.
Hyen k6riilmcnyek k6z6tt a meny es az
anya f6ztje k6z6tt maximum a keszetel
markaja a kiil6nbseg. Ember legyen a
talpan, aki az izfokoz6kat megkiil6n
b6zteti egymast61! Akinek sikeriil, az
allergias.
Hargitai-Kiss VlTag
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SAJTOKOZLEMENY
ABA TELEPULESEN A 63-AS SZAMU FOUT
MELLETT KEREKPARUT LETESITESE
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BEFEKTETES A JOVCBE

SZECHENYI

A KOZOP-3.5.0-09-11-201S-0007 szamu "Aba telepUiesen a 63-as szamu fout
mellett kerekparut letesitese" targyu fejlesztes celja a telepiiles kerekparos kozle
kedesi infrastrukturajanak bovitese, a mar meglevo elemek hal6zatba szervezese.
Afejlesztes megval6sulasaval hozzajarul a kerekparos kozlekedes tovabbi osztonzesehez a la
kossag koreben, valamint a hivatasforgalmu kerekparos kozlekedes forgalmanak novelesehez. A megfelelo minosegu es sze
lessegu kerekparut kiepitesevel csokkent a megnovekedett gepjarmuforgalom miatt kialakult balesetveszely, nott a forga
lombiztonsag. Mivel a tervezett uthal6zat kozvetlenUi csatlakozik a Rak6czi utcaban mar kiepitett, 2,7 m szelessegu, kozos
gyalog- es kerekparuthoz, tovabb boviilt az osszefiiggo kerekparut-hal6zat a telepiiles belteriileten, igy biztonsagosabba te
ve a kerekparos kozlekedesi lehetosegeket.
Az bsszesen 835,5 m hosszu kerekparutszakaszok epitesehez (Aba, Fehervari ut - Vak Bottyan u. -Arpad u.) az bnkormanyzat a
palyazattal 98.130.360 Ft-ot nyert, amihez nem kellett bnreszt hozzatennie.
A tervezett kerekparut a mindennapi elethez illetve az ugyintezeshez szukseges kbzintezmenyek zavartalan es biztonsagos el
ereset biztositja . Aba a terseg adminisztratfv kbzpontja, itt mukbdnek azok a hivatalok, intezmenyek, melyek a terseg lakossaga
szamara hivatalos ugyekben rendelkezesre allnak.
A fejlesztes hozzajarult tbbbek kbzbtt az 6voda, altalanos iskola, posta, polgarmesteri hivatal, orvosi rendelo, gy6gyszertar, mu
vel6desi kbzpont, id6sek otthona, muveszeti iskola, millenniumi park biztonsagosabb megkbzelithet6segehez. Az elerhetOseg
javulasaval nemesak a munkaba jaras valik kbnnyebbe es biztonsagosabba, hanem az erintett akeioteruleten el6k eletmin6sege
is javul (oleso es kbrnyezetbarat kbzlekedesi mod).

