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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Fábiánsebestyéniek!
Engedjék meg, hogy ismét tisztelettel köszöntsem
Önöket a Fábiáni Objektív hasábjain.
Külön is szeretném köszönteni a XVII. alkalommal
megrendezésre kerülõ Fábiánsebestyéni Falufesztiválra
látogató valamennyi kedves Vendégünket. A Falufesztivál elõtt – koncentrálva a rendezvényre – szeretnénk
még egyszer megkeresni Önöket a Fábiáni Objektívvel.
Akkor most az aktualitásokról:
Nincs egészen egy éve, mikor azt írtam Önöknek, az
iskola felújításának befejezése alkalmával, hogy számunkra Fábiánsebestyén a világ közepe, de rajtunk
fábiánsebestyénieken kívül ez senkinek nem természetes, mindenki mást meg kell gyõznünk arról, hogy ennek a közösségnek végzete a siker, és természetes a fejlõdés.
Nem kis örömmel írom le, hogy a meggyõzés kicsi, de
rendkívül fontos lépésekkel halad elõre. A
fábiánsebestyéni közösség által teremtett lehetõségeket
– például az oktatás terén – jelentõs létszámban már a
szentesi lakosok is jobbnak ítélik, mint a saját településük által biztosított feltételeket.
Nem tudok annál nagyobb elismerést és felelõsséget
elképzelni, mint amikor egy szülõ ránk bízza a gyermekét. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi bizalomra. De
meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erõfeszítéseinket, szolidaritásunkat ebben a példaértékû faluközösségben. Biztos
vagyok abban, hogy mindannyian igyekszünk ennek a
bizalomnak a lehetõ legjobban megfelelni. Fogadjuk
nagy-nagy szeretettel a szentesi kisdiákokat, segítsük
mindannyian szüleiket, nyugtassuk meg õket: jól választottak, a közösség immár értük is kiáll, ha a szükség
úgy hozza.
Az iskolához kapcsolódó hír, hogy a Képviselõ-testület döntése szerint ez évben is ingyen kapja valamennyi
fábiánsebestyéni iskolás a tankönyvcsomagot. Minden
évben nehezebb elõteremteni az ehhez szükséges pénzösszeget, de aligha költhetnénk jobb helyre a település
pénzét, mint a gyermekekre. További iskolai hír, hogy
ez évben is jelentõs összeget nyert a település a gyerekek ingyenes nyári étkeztetésére, összesen ötvenhárman kaphatnak ebédet a Községi Étkezdében. Tudomásom szerint a létszám még nem teljes, aki tud, jelentkezzen a programba.
Az óvoda külsõ rekonstrukciójára a település hét millió hétszázezer forintot nyert, a beruházást a kivitelezõ
kiválasztása után el szeretnénk kezdeni, és a fûtési
idény kezdetére be szeretnénk fejezni. A külsõ hõszigetelés elkészítésétõl jelentõs energia költség megtakarítást várunk.
Jelentõs változásról szeretném tájékoztatni a község
lakosságát. A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a
Polgármesteri Hivatal másik épületbe költözik, a
Fábiánsebestyén Szabadság u. 4. szám alá (volt Idõsek
Klubja épületébe). A Polgármesteri Hivatal jelenlegi helyiségeit a Gondozási Központ kapja meg, a két épület

összeépítésre kerül, és 32-34 új idõs otthoni férõhely kerül kialakításra. Ez az önkormányzatnak 2012. évtõl
több tíz milliós plusz bevételt jelent, illetõleg nyolc új
munkahelyet tudunk így teremteni. A beruházás költsége három millió forint körül várható. A szükséges hatósági engedélyekkel már rendelkezünk, a beruházás a vizesblokk felújításával már elkezdõdött. Az új épület
használatba vételi engedélyét szeptemberben meg szeretnénk kérni. A berendezést Dr. Elizabeth Fessl de Alemany asszony biztosítja az új épületszárny részére. Szeretnénk, ha már ez évben fel tudnánk tölteni az új férõhelyeket.
A Polgármesteri Hivatal munkáját az új helyszínen
zavartalanul folytatja tovább.
A Képviselõ-testület útépítési pályázat benyújtásáról
is döntött. A Jókai utca és a Jókai úthoz észak felõl csatlakozó utak egy-egy szakaszának kiépítése, a Mátyás
király utca burkolatának megerõsítése és felújítása szerepelhet a pályázatban. Sajnos a pályázat csak az önkormányzati gyûjtõutak kiépítését támogatja, a kiszolgáló
utak szilárd burkolattal való ellátására jelenleg nincs
pályázat. Természetesen tovább keressük a lehetõségeket. A beruházás tervezett költségvetése ötvenöt millió
forint, melyhez a község öt millió forint önerõt biztosít.
Körülbelül két kilométer út építésére lesz lehetõség, ha
a pályázat nyer. A legsürgõsebb kátyúzást július hónapban szeretnénk elvégeztetni.
Pályázatot nyújtunk be a Gyógyszertár, az új Polgármesteri Hivatal, és egy szolgálati lakás külsõ felújítására. A pályázat száz százalékos támogatást biztosít, viszont csak a külsõ felújítási munkákat finanszírozza. Bízunk a pályázatok sikerében.
Nem maradt más hátra, mint hogy nagyon jó szórakozást kívánjak az augusztus 12-13-14.-ei XVII. Falufesztivál rendezvénysorozataira. Szeretettel várok minden kedves vendéget. Ez évben is igyekszünk tartani a
megszokott színvonalat. Természetesen sok még a megoldandó kérdés, és sok részletnek kell még a helyére kerülni augusztusig.
Ez úton szeretném megköszönni valamennyi munkatársam, valamennyi önkormányzati dolgozó kiváló csapatmunkáját.
Külön szeretném megköszönni e helyen is Dr.
Deutsch Tamás Európa Parlamenti képviselõ úr, Farkas
Sándor országgyûlési képviselõ úr segítségét az eredményes önkormányzati munkánkhoz és az önkormányzat pályázati tevékenységének segítéséhez.
Ezúton kívánok mindannyiuknak kellemes szórakozást a Falufesztiválra, a nyárra jó és minél eredményesebb munkát, - akinek arra lehetõsége van kellemes
nyaralást, kikapcsolódást, mindenek elõtt kívánok
mindannyiuknak nagyon jó egészséget.
Tisztelettel:
Dr. Kós György
polgármester
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A 2010/2011-es tanévrõl…

2010.szeptember elsején a szépen felújított, korszerû eszközökkel is felszerelt iskolaépületben kezdtük a tanévet. Folytattuk az elõzõ évben megkezdett kompetenciaalapú oktatást valamennyi tanulócsoportban. Ehhez kapcsolódóan kooperatív
oktatási technikákat alkalmaztunk a tanítási órákon, aztán februártól –az interaktív táblák megérkezése után- az órák nagy
részén az új IKT eszköz segítségével tanultak a gyerekek. A
délelõtti tanítási órák mellett délutánonként mûvészeti oktatás
is folyt az iskola keretein belül. Mûködtettünk szakköröket is
az elõzõ évekhez hasonlóan, valamint nagyon sokféle versenyen indultak tanulóink, melyekre általában délutánonként
készültek. A tanév folyamán 2 alkalommal hirdettünk papírgyûjtést és szintén két alkalommal indultunk a RE’LEM Nonprofit Kft által meghirdetett használtelem- és elektromos készülék gyûjtõakcióján. Ezekkel az akciókkal igyekeztünk felhívni a figyelmet környezetünk védelmére is. Az idén a Farsanghoz kapcsolódóan tartottunk témahetet, majd a tavaszhúsvét ünnepkörhöz kapcsolódott a projektünk. Mindkét
programsorozat számos érdekes délutáni elfoglaltságot is jelentett a tanulók-pedagógusok és a szülõk számára is. A szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódik az is, hogy önköltséges judó és gitár tanfolyamon is részt vehettek az érdeklõdõk.
Számokban az elmúlt tanévrõl: 9 osztályba és 3 napközis
csoportba 187 tanulónk volt. Eredményesen zárta a tanévet
184 fõ, hárman majd augusztusban tehetnek javítóvizsgát. Összesen hatan vittek haza kitûnõ bizonyítványt. Név szerint:
Dancsó Linett Anna 3. o.; Szarka Rebeka 3. o.; Bartucz Anna 4.
o.; Jancsó Laura 4. o., István Anita 5. o. és Vadász-Nagy János
Martin 8.a. Két tanuló nevelõtestületi dicséretben részesült:
Gyuris Anett és Jaksa Fanni 8. osztályosok.
VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEK
TANULMÁNYI VERSENYEK
Zsoldos matek verseny
Vadász-Nagy János Martin területi 5. hely
Felkészítõ: Víghné Csentes Ildikó
Kárpáti László Biológia-Kémia Emlékverseny (területi)
Vadász-Nagy János Martin (8.a) 1. hely; Gyuris Anett (8.b)
4. hely
Felkészítõk: Faragó Ferenc és Víghné Csentes Ildikó
Apáczai ATTV megyei döntõ
3.hely:
Gyuris Anett (8.b), Jaksa Fanni és Vadász-Nagy János Martin (8.a)
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Curie környezetismereti és környezetvédelmi verseny
3-4. évfolyam területi 4. hely: Lévai Laura, Páli Dávid és Szarka Rebeka 3. osztályosok
5-6. évfolyam területi 3. hely: Csurgai Henrietta és Szabó Bianka 6.oszt, valamint Varga Anett 5. oszt.
területi 4.hely: Nagy Róbert, Székely Milán és T. Kovács Sándor 6. osztályosok
7-8. évfolyam: területi 2. hely: Jaksa Fanni, Török Szimonetta
és Vadász-Nagy János Martin 8.a osztályosok
Felkészítõk: Rapiné Nagy Andrea, Vargáné Lakos Eszter,
Víghné Csentes Ildikó
„Új Csûrcsavar” regionális verseny Békéscsaba:
Angol nyelv:
2. hely Nagy Bettina 7. oszt.
Felkészítõ: Bertus Jánosné
Történelem:
1. hely: Nagy Bettina 7. oszt.
Felkészítõ: Rapiné Nagy Andrea
Kémia
1. hely: Vadász- Nagy János Martin 8. a
2. hely: Jaksa Fanni 8. a
3. hely: Török Szimonetta 8. a
Felkészítõ: Víghné Csentes Ildikó
Földrajz:

2. hely: Vadász-Nagy János Martin 8. a
Felkészítõ: Hercz Szilvia
Fizika:
2. hely: Tarjány Ágnes 8.a
3. hely: Jaksa Fanni 8.a
Felkészítõ: Piti Anna
„Korunk divatjai” „Technika és életvitel” megyei döntõ:
1. hely: Csókási Dzsenifer, István Eliza és Veres Loretta 7.
osztályosok országos döntõ
4. hely: Gyuris Anett, Orbán Karola és Vadász-Nagy János
Martin 8. osztályosok
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Apáczai Kiadó Komplex Tanulmányi Versenye
Országos 10. hely
Dancsó Linett, Páli Dávid és Szarka Rebeka 3. osztályosok
Felkészítõ: Vargáné Lakos Eszter
„Örökségünk Rákóczi” történelem verseny
országos döntõ 9. hely
István Anita (5.o.), Bartucz Virág, Csókási Dzsenifer és István Eliza (7.o.)
Felkészítõ: Rapiné Nagy Andrea
Süni Komplex Természetismereti Vetélkedõ 2010/2011
országos 19. hely
István Anita, Király Brenda, Oprea Brigitta és Perjés Dávid
5. osztályosok
Felkészítõ: Rapiné Nagy Andrea
Ne felejtsek! Országos levelezõ anyanyelvi verseny
ezüst minõsítés:
István Anita és Török Daniella Mirtill (5.o.); Szabó Bianka
(6.o.) és Jaksa Fanni (8.o.)
bronz minõsítés:
Dombovári Ádám (6.o.); Orbán Karola és Vadász-Nagy János Martin (8.o)
Felkészítõk: Molnárné Gál Antónia és Rapiné Nagy Andrea
Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia országos levelezõ
verseny
arany fokozat matematikából:
Péter-Szabó Alex, Szarka Arina és Szarka Boglárka 1. osztályosok
ezüst fokozat természetismeretbõl:
Gombár Petra 1. osztályos
Felkészítõ: Felföldiné Virág Klára
arany fokozat magyarból:
Szarka Rebeka 3. osztályos
Felkészítõ: Vargáné Lakos Eszter
Regenbogen német nyelvi verseny országos döntõ
Török Daniella Mirtill (5.o.) 5. hely
Lévai Liliána (6.o.) 6. hely
Vadász-Nagy János Martin (8.o.) 11. hely
Felkészítõ: Kokovai Ilona
„Gyerekek a természetért” környezetismereti területi verseny
területi 3.hely:
Szarka Rebeka (3.o.) 3. hely
Felkészítõ: Vargáné Lakos Eszter
„A rigó énekeljen! Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny országos döntõ
4. helyezés
A csapat tagjai:
Debreczeni Máté, Király Brenda, Oprea Brigitta, Paróczai
Kata, Tóth István, Traj Levente 5. osztályosok
Felkészítõ: Rapiné Nagy Andrea
6. helyezés:
Csurgai Henrietta, Jaksa Dávid. Lévai Liliána, Nagy Róbert,
Szabó Bianka, Székely Milán 6. osztályosok
Felkészítõ: Víghné Csentes Ildikó
„Barátunk a természet” környezetvédelmi vetélkedõ
országos döntõ 2. hely
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a csapat tagjai: Csurgai Henrietta, Nagy Róbert, Székely Milán és T. Kovács Sándor 6. osztályosok
Felkészítõ: Molnárné Gál Antónia
„Herman Ottó” Természetismerei verseny
országos döntõ
Szarka Rebeka (3.o.) 8. hely
Felkészítõ: Vargáné Lakos Eszter
István Anita (5.o.) 13. hely
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Hevesy György kémia verseny:
területi döntõ
4. hely: Vadász-Nagy János Martin (8.o.)
5. hely: Gyuris Anett (8.o.)
6. hely: Orbán Karola (8.o.)
7. hely: Jaksa Fanni (8.o.)
Felkészítõ: Víghné Csentes Ildikó
Kémia - Mozaik tanulmányi verseny (országos döntõ):
3. hely: Jaksa Fanni (8.o.)
Felkészítõ: Víghné Csentes Ildikó
Meleg István kémiaverseny:
11. hely: Gyuris Anett (8.o.) – döntõn 13.
13. hely: Vadász-Nagy János Martin (8.o.) – döntõn 9.
14. hely: Orbán Karola (8.o.) – döntõn 14.
17. hely: Jaksa Fanni (8.o.)
Felkészítõ: Víghné Csentes Ildikó
Mesevetélkedõ
területi 3. hely
Bartucz Anna, Bugya Csenge, Jancsó Laura és Mitlasóczki
Endre 4. osztályosok
Felkészítõ: Kiss Ágnes
Animációs verseny:
5-6.o.kcs. területi 2. helyezett csapat: Csurgai Henrietta, István
Zsóka és Krajcsirik Viktor 6.osztály
7-8.o.kcs. területi 1. helyezett csapat: Labádi Dániel, Tarjány
Ágnes és Vadász-Nagy János Martin 8.a osztály
területi 2. helyezett csapat: Bartyik Ágnes, Gyuris Anett és Orbán Karola 8.b osztály
Felkészítõk: Hercz Szilvia és Víghné Csentes Ildikó
Néptánc és népi ének verseny
területi 4. hely:
Szarka Boglárka (1.o.), Szarka Rebeka (3.o.) és Herbszt Zsolt
(3.o.)
Felkészítõ: Magyar Nóra néptánc pedagógus
SPORTVERSENYEK
Gallasz Béla sakkverseny:
Csókási Dzsenifer (7.o.) területi 3.hely és Mitlasóczki Edit
Anna (7.o.) területi 4. hely
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Sakk diákolimpia csapatverseny
területi 1. hely után, megyei 2. hely
Csókási Dzsenifer, Mitlasóczki Edit Anna és Nagy Bettina 7.
osztályosok
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Sakk diákolimpia egyéni verseny
területi 1. hely után, megyei 2. hely
Csókási Dzsenifer (7.o.)
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Mikulás Kupa labdarúgó torna Szegváron:
területi 1. helyezett csapat: Krajcsirik Viktor 6.o.; Fási Bence,
Juhász Erik, Szûcs Árpád és Szûcs Szabolcs 7.o.; Bogyó Imre,
Krajcsirik Ádám, Terhes József, Vadász-Nagy János Martin,
Varga Imre 8.o.
Felkészítõ: Szvoboda Gergely
Játékos sportverseny
területi 1. hely után megyei döntõ:
Besze Ticiána Zoé, Bozóki Martin, Guljas Máté, VadászNagy Viktória és Vadász-Nagy Vilmos 2. osztályosok; Benedek Tibor, Grósz Bence, Lakatos Nikoletta, Nagy Beatrix és
Szabó Máté 3. osztályosok; Bónus Viktória, Bugya Csenge,
Glembóczki András, Jancsó Laura, Kasza Tibor és Valach
Martin 4. osztályosok

Felkészítõk: Kiss Ágnes, Szalainé Balog Ágota és Vargáné
Lakos Eszter
Mezei futóverseny
területi 1. hely I.kcs. leánycsapat:
Németh Bernadett (1.o.), Besze Ticiána Zoé és Vadász-Nagy
Viktória (2.o.); Fazekas Anett és Nagy Beatrix (3.o.)
területi 3. hely II.kcs. fiúcsapat:
Grósz Bence és Veres Lionel (3.o.); Glembóczki András,
Györgyi Csaba és Valach Martin (4.o.)
területi 3. hely IV.kcs. fiúcsapat:
Szûcs Árpád és Szûcs Szabolcs (7.o.); Felföldi János, Somogyi Iván és Varga Imre (8.o.)
egyéni 2. hely: Vadász-Nagy Vilmos (2.o.)
egyéni 3. hely: Vadász-Nagy Viktória (2.o.)
egyéni 3. hely: Szûcs Szabolcs (7.o.)
Felkészítõk: Felföldiné Virág Klára, Kiss Ágnes, Szalainé Balog Ágota, Vargáné Lakos Eszter és Szvoboda Gergely
Hódmezõvásárhelyi Labdarúgó Akadémia által szervezett
Eötvös Kupa:
3. helyezett csapat:
Juhász Erik. Szûcs Árpád és Szûcs Szabolcs (7.o.); Bogyó Imre, Szabó Dávid, Terhes József, Vadász-Nagy János Martin és
Varga Imre (8.o.)
Felkészítõ: Szvoboda Gergely
Labdarúgás diákolimpia
területi 2. hely: IV.kcs csapat:
Áncsán Dániel és Nagy Róbert (6.o.); Juhász Erik, Fási Bence, Szûcs Árpád és Szûcs Szabolcs (7.o.); Bogyó Imre, Szabó
Dávid, Somogyi Iván, Terhes József és Vadász-Nagy János
Martin (8.o.)
Felkészítõ: Szvoboda Gergely
területi 3. hely: I.kcs. csapat:
Guljas Máté, István Levente, Kotvics Zsolt, Vadász-Nagy
Vilmos és Vincze Zoltán (2.o.); Nagy Beatrix, Szabó Máté
(3.o.)és Veres Larion (1.o.)
Felkészítõ: Bodzás Sándor
Atlétika diákolimpia
II.kcs. fiúcsapat területi 4. hely
Grósz Bence és Veres Lionel (3.o.); Glembóczki András,
Györgyi Csaba, Kasza Tibor és Valach Martin (4.o.)
Györgyi Csaba egyéni összetett 1. hely
Felkészítõk: Kiss Ágnes és Vargáné Lakos Eszter
III. kcs. lánycsapat területi 3. hely
Salánki Alexandra (4.o), István Anita és Boldizsár Orsolya
(5.o), István Zsóka, Guljas Alexandra és Györgyi Adrienn (6.o)
Felkészítõ: Szvoboda Gergely
IV. kcs. fiúcsapat területi 1. hely és megyei 2. hely
Ábrahám Dániel, Varga Imre, Bogyó Imre, Felföldi János,
Szabó Dávid és Somogyi Iván (8.o)
Varga Imre egyéni összetett 3. hely
Felkészítõ: Szvoboda Gergely
Egyéni
Prágai Péter távolugrás 3. hely
Bogyó Imre 100 m-es futás 2. hely, kislabda dobás 1. hely, súlylökés 1. hely
Varga Imre 300 m-es futás 1. hely,
Terhes József 100 m-es futás 1. hely, távolugrás 1. hely
Felföldi János 100 m-es futás 3. hely
Szabó Dávid távolugrás 2. hely
4x1000m-es váltófutás 1. hely: Szûcs Árpád, Szûcs Szabolcs
(7.o.), Somogyi Iván , Varga Imre (8. o.) ; megyei 1. hely; országos döntõn 13. hely (Somogyi Iván helyett Terhes József
Dávid)
Bogyó Imre súlylökés megyei 1. hely, országos döntõ 18.
hely
Felkészítõ: Szvoboda Gergely
RAJZ
Flórián Napi Rajzpályázat 2011
Veres Larion (1.o.) 2. hely
Szarka Boglárka (1.o.) 3. hely
Áncsán Bernadett (3.o.) 1. hely
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Kanjo Tamara (3.o.) 2. hely
István Anita (5.o.) 3. hely
Felkészítõk: Felföldiné Virág Klára, Hercz Szilvia és
Vargáné Lakos Eszter
Koszta festõverseny:
5-6.o. kcs területi 2. hely: Csurgai Henrietta (6.o.)
7-8.o. kcs. területi 2. hely: Orbán Karola (8.o.)
3. hely: Veres Loretta (7.o.)
Felkészítõ: Hercz Szilvia
Erkel Ferenc területi rajzverseny
különdíjasok
Olajos Rita, Mitlasóczki Edit Anna és Nagy Bettina 7.osztályosok
Felkészítõ: Hercz Szilvia
EGYÉB
Most Mutasd Meg- Országos Környezetvédelmi Pályázat
országos 1. hely A NYEREMÉNY EGY OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A SZILVÁSVÁRADI VADASPARKBA
A hatodikosok csapata: Csurgai Henrietta, Dombovári
Ádám,Guljas Alexandra, Györgyi Adrienn, István Zsóka,
Jaksa Dávid, Krajcsirik Viktor, Lévai Liliána, Nagy Róbert,
Prágai Péter, Szabó Bianka, Székely Milán, T.Kovács Sándor,
Vincze Petra
Felkészítõk: Molnárné Gál Antónia és Víghné Csentes Ildikó
Egészséges élet egy tisztább környezetben” CIB bank-os pályázat területi 1. hely
A hatodikosok csapata: Csurgai Henrietta, Dombovári
Ádám,Guljas Alexandra, Györgyi Adrienn, István Zsóka,
Jaksa Dávid, Krajcsirik Viktor, Lévai Liliána, Nagy Róbert,
Prágai Péter, Szabó Bianka, Székely Milán, T.Kovács Sándor,
Vincze Petra
Felkészítõk: Molnárné Gál Antónia és Víghné Csentes Ildikó
Vöröskeresztes versenyek

Csecsemõápolási – és egészséges életmód
területi 2. hely: Jaksa Fanni, Juhos Zsóka és Sárközi Vivien
(8.o.)
területi 4. hely: Bartyik Ágnes, Bertus Barbara és Bán Gabriella (8.o.)
Elsõsegélynyújtási ismeretek verseny
teületi 1. hely; megyei 3. hely:
Gyuris Anett, Jaksa Fanni, Juhos Zsóka , Orbán Karola és
Terhes József
Felkészítõk: Felföldiné Virág Klára, Kiss Ágnes és Samu Katalin
Katasztrófavédelmi verseny
területi 1. hely; megyei 1. hely; országos 4. hely
Gyuris Anett, Juhos Zsóka, Terhes József és Varga Imre
(8.o.) valamint Szûcs Szabolcs (7.o.)
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Ifjúsági Tûzoltó verseny
területi 1. hely:
Ábrahám Dániel, Jaksa Fanni, Juhos Zsóka, Gyuris Anett,
Terhes József és Varga Imre 8. osztályosok
Felkészítõ: Faragó Ferenc
Úgy gondolom, hogy az elõbbi felsorolás önmagáért beszél.
Itt is szeretném megköszönni a lelkes tanulóknak, a felkészítõ
pedagógusoknak és a támogató-segítõ szülõknek az egész
éves eredményes munkát.
Ballagó nyolcadikosaink a lenti tablóképen láthatók.
A nyári szünetre mindenkinek kívánok jó pihenést, hogy
aztán megújulva kezdhesse majd szeptemberben a következõ
tanévet!
Megköszönöm a tisztelt olvasók figyelmét is!
Tisztelettel: Piti Anna igazgató
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Beszámoló az iskola Szülõi
Munkaközösségének idei évérõl:

Mindenekelõtt köszönettel tartozom: Mindazon
fábiánsebestyéni, szentesi, eperjesi, árpádhalmi családoknak, magánszemélyeknek, kis és nagy vállalkozóknak,
akik ebben a 2010/2011-es tanévben segítõ kezet nyújtottak.
Az iskolai Szülõi Munkaközösség az általuk adott adományokból tudott: karácsonyi csomagot, a farsangon tortát, a tavaszi versmondó versenyen könyv és egyéb jutalmakat osztani, a gyermeknapot finanszírozni és minden
idejáró gyermek osztálykirándulásához hozzájárulni.
Részemrõl örök hála és köszönet illeti meg õket, hisz
bebizonyították, hogy igenis létezik becsület. Feltétel nélkül nyújtottak segítõ jobbkezet, és csak a gyermekek érdekeit nézték.
Köszönet továbbá a szõlõi munkaközösség tagjainak
hisz õk õszintén tenni akartak a helyi iskolás gyermekekért. Kitartásuk, becsületességük példaértékû. Köszönöm,

hogy velük tehettem ezért a kis közösségért:
1.o: Kürti-Szabóné Géczi Éva, Makai-Mócz Gyöngyi,
Szarka Attila
2.o: Hékédiné Kun Beáta, Csenkiné Pörneki Gyöngyi,
Jenei Ágnes
3.o: Szabó István Zsoltné, Jaksa Erzsébet, Veres Attiláné
4.o: Czigléczki Tünde, Szíjjártóné Almási Erika,
5.o: Ribárszki Csilla, Sallai Nikoletta, Pazóczainé Lovas
Edit,
6.o: Csurgainé Szloszjár Ildikó, Krajcsírikné Szabó Jolán,
Vinczéné Palkó Annamária, Samu Kornélia,
7.o: Marsovszkiné Bozó Ildikó, Mitlasóczki Istvánné,
Baráthné Kacziba Piroska,
8/a o: Tarjányné Kozák Ágnes, Ágoston Angéla,
8/b o: Varga Imre, Gyurisné Székely Erika.
Samu Kornélia
SzMK elnök

Mûvészetoktatás

formációval zárták bemutatójukat.
A felsõsök elõadása a cha-cha-cha, samba, rumba, rocky,
salsa, discofox, angol keringõ, bécsi keringõ és tangó táncokból állt, majd õk is egy-egy formációval zárták a vizsgát. Az egyik csoport cha-cha-cha formációval, a másik
csoport pedig egy samba formációval készült. Ezeknek a
formációknak a lényege, hogy itt, nemcsak mint párosok
mutatják be tudásukat, hanem az egész csoport összehangolt, együttes elõadása a fontos, az egyszerre történõ mozdulatok, a térformák, valamint itt a többi tánchoz képest
bonyolultabb figurák kerülnek elõtérbe.
Nem egyszerû mindezeket megoldani egy kezdõ táncosnak, de mind a három csoport sikeresen teljesítette ezt a
feladatot. A vizsga legvégén egy közös produkcióval, a
szóló discoval búcsúztak a közönségtõl valamint a tanévtõl
a táncosok.
A sikeres vizsgát követõen a gyerekeknek jövõ tanévben
is folytatódik a társastánc, valamint reméljük, hogy új beiratkozókkal is találkozunk szeptemberben.
Pásztor Anikó
Néptánc tanszak
A fábiánsebestyéni Búzavirág gyermek néptánccsoport
2010. szeptember közepén alakult, a helyi mûvészeti iskola
alapfok 1. osztályos növendékeibõl. A gyermekek
szeptember közepén kezdtek el együtt táncolni heti két
alkalommal 4 tanítási órában. Az órákon a gyermekek a
néptánc mellett népi énekkel, népi játékkal és a néphagyományokkal is megismerkedtek.
A csoport tanév közben bemutató órákat és nyílt napot is
tartott több alkalommal, valamint szerepelt községi rendezvényeken is. A tavasz folyamán a Szegváron megrendezett néptánc- és népi énekversenyen gyermek- és ifjúsági
kategóriában iskolánkat 3 tanulónk képviselte: Szarka
Boglárka (1.oszt.), Szarka Rebeka (3.oszt.) és Herbszt Zsolt
(3.oszt.). Mindhárman 4. helyezést érték el a 85
résztvevõbõl.
Év közben sok szép népdalt, népi játékot megtanultak a
gyerekek, valamint a néptánc alaplépéseit is elsajátították.
Az évet egy vizsgával zárták, melyet az érdeklõdõ szülõk,
nagyszülõk, testvérek is megtekinthettek. Minden
résztvevõ számára – szereplõ és közönség egyaránt – nagy
élmény volt ez a rendezvény.
2011. június közepén 10 tanuló sikeresen zárta az elsõ
évfolyamot.
Magyar Nóra

Színjáték tanszak
A színjáték tanszakot 7-8 éves gyerekeknek elõképzõvel
indítottuk. Fõtárgyunk – mely az elõképzõn egyetlen tantárgy – a drámajáték volt. 21 fõ kezdett szeptemberben, de
a tanévet 20 tanuló zárta sikeresen. A tanév során1-1 alkalommal tartottunk nyílt órát és szülõi értekezletet, melyeken a szülõk nagy számmal jelentek meg.
A drámajáték célja a teljes személyiség fejlesztése, ezért a
képességek, készségek fejlesztése kevésbé látványos, mint
egyéb mûvészeti ágaknál.
Április hónapra értük el azt, hogy valamennyi kisgyerek
tudott egy kis jelenetben improvizálni megadott témára. A
beszédet még mozgással is kísérték. Ezt mi hatalmas eredménynek könyveltük el.
A fejlesztõ munka a további években is tartani fog, megelõlegezve ezzel a biztos színpadra lépést.
Molnárné Gál Antónia
Képzõmûvészet, grafika tanszak
A képzõmûvész szak 30 fõvel indult a tanév elején és
most júniusban is ugyanennyi, jól sikerült bizonyítvány került kiosztásra. A gyerekek a grafika, a festés és a mintázás
hagyományos technikáit gyakorolták és új eszközöket is
megismertek, mint például a rajzszén, pasztellkréta, tustinta, agyag. Volt olyan diák, akinek ezen újdonság valamelyike lett a kedvence. Egy-egy témával több órán keresztül
foglalkoztunk, többféle technikával próbáltuk kibontani a
benne rejlõ lehetõségeket. Témáink közt szerepelt a természet, az emberi test, az ünnepek, az épületek. Sok pályázaton is részt vettek az itt készült alkotásokkal a tanulók.
Az év végét, mint ahogy a félévet is egy szépen sikerült
kiállítással zártuk az iskola aulájában.
Hercz Szilvia
Társastánc tanszak
2011. június 8-án év végi vizsgával zárták a tanévet a társastánc tagozat növendékei, amelyen a szülõk, rokonok is
részt vehettek és megnézhették, hogy mirõl is szólt ez az
egy év. A vizsgán három csoport több részletben mutatta
be, hogy mit sajátított el a tanév alatt. A táncosoknak a tanév alatt tanult összes táncot be kellett mutatni. Az alsósok a
cha-cha-cha, samba, rumba, rockey, salsa, az angol és bécsi
keringõ alaplépéseit adták elõ, majd a legvégén pedig egy
hosszabb terjedelmû és nehezebb figurákból álló country
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Judo
2010. szeptember 1.-tõl az Arany János ÁMK Általános
Iskola helyt adott az önköltséges Judo edzéseknek. heti két
alkalommal. Az edzéseket Kalydy Zoltán vezeti. A
gyerekek nagy lelkesedéssel járnak a foglalkozásokra. Már
számos versenyen is részt vettek, melyeknek eredményei a
következõk:
20 éves a Judo Szentesen Jubileumi Verseny (2011.
február 27.)
1. osztály:
Veres Larion I. hely
Németh Bernadett II. hely
Péter-Szabó Alex III. hely
2. osztály:
Tóth-Kovács Zoltán II. hely
Tóth Bálint II. hely
Kotvics Zsolt II. hely
3. osztály:
Nagy Beatrix I. hely
Páli Dávid I. hely
Bartucz András I. hely
Szabó Máté II. hely
Grósz Bence II. hely
4. osztály:
Szijjártó László II. hely
6. osztály:
Dombovári Ádám III. hely
Regionális Diákolimpia Döntõ Solt XV. Solti Tavasz
Kupa (2011. március 12.)
Diák C korcsoport (2001):
-45 kg Páli Dávid II. hely
-42 kg Bartucz András III. hely
Paks Regionális Diákolimpia Döntõ
(2011. március 27.)
Diák D korcsoport (2002-2003):
-30 kg Németh Bernadett I. hely
-24 kg Nagy Beatrix III. hely
-40 kg Szabó Máté I. hely

+40 kg Tóth-Kovács Zoltán III. hely
-24 kg Péter-Szabó Alex V. hely
Diák C korcsoport (2001):
-42 kg Bartucz András III. hely
-45 kg Páli Dávid III. hely
-30 kg Grósz Bence V. hely
Domaszék Kupa Nemzetköz Gyermek és Ifjúsági
Verseny (2011. április 9-10.)
U11:
-24 kg Nagy Beatrix V. hely
-39 kg Szabó Máté V. hely
-39 kg Bartucz András VÍI. hely
-50 kg Páli Dávid VII. hely
Judo Régiós Bajnokság Nemzetközi Szentkirályi Kupa
Kecskemét
Diák C korcsoport:
-45 kg Páli Dávid III. hely
Diák B korcsoport:
Szijjártó László V. hely
Diákolimpia Országos Döntõ Miskolc (2011. június 4.)
Diák C korcsoport
-50 kg Páli Dávid V. hely

Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány
Az alapítvány kuratóriuma a 2010/2011-es tanév végén
a hagyományoknak megfelelõen jutalmazta iskolánk tanulóit. Elismerõ oklevél kitüntetést és 5000 Ft-os könyvvásárlási utalványt vehettek át a tanévzáró ünnepségen a kitûnõ
eredményt elért diákok.
A Nyíregyházi Állatparkba szervezett jutalomkiránduláson a versenyeken kiemelkedõ eredményt elértek vehettek
részt.

A jutalmazottaknak gratulálunk és kellemes nyári szünetet kívánunk!
Tisztelettel megköszönjük azoknak, akik részünkre adójuk 1%-át eljuttatták, és ezzel anyagilag segítették munkánkat.
A jövõben is köszönettel várjuk támogatásaikat.
Adószám: 18464609-1-06
Vargáné Lakos Eszter Kuratórium elnöke

Óvodai beszámoló a 2010/2011-es nevelési évrõl
Tisztelt Olvasók!
Örömmel élek a lehetõséggel, hogy néhány gondolat erejéig tájékoztassam Önöket a fábiánsebestyéni óvoda
2010/2011-es nevelési évérõl.
A nyári munkálatoknak köszönhetõen, tiszta, rendezett,
esztétikus környezetben kezdtük meg munkavégzésünket a
tanév kezdetén. Személyi gondjaink nem voltak, hiszen már
összeszokott tantestületünk van. A második félévben történt

annyi változás, hogy Líbor Ferencné óvónéni nyugdíjba
vonult. Az õ feladatkörét azt követõen helyettesítéssel oldottuk meg. Élek a lehetõséggel és ezúton is megköszönöm Kati
óvónéni több évtizedes, áldozatos munkáját, nyugodt,
egészségben töltött, boldog nyugdíjas éveket kívánok neki
magam és valamennyi munkatársam nevében!
Tisztában vagyok vele, hogy teljeskörû beszámolást megejteni egy rövidke cikk keretében lehetetlen. Ezért csak a
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legérdekesebb eseményeket emelem ki a többi közül.
A tanév folyamán 5 alkalommal láthattak színpadi
elõadást óvodásaink az általános iskola alsó tagozatosaival
összefogva. Valamennyi elõadás tetszett a gyerekeknek, célszerû lesz a jövõben is szervezni ilyeneket.
A Karácsonyi ünnepeket egy 3 hetet meghaladó projekt
keretében dolgoztuk fel. Már hetekkel elõtte megkezdõdött a
tervezés és szervezés Nagyné Kádár Ildikó és Révész Anikó
óvónénik irányításával. Az érintett három hétben minden
nap elõkerült egy vagy több Karácsonyhoz kötõdõ hagyomány, szokás, dal stb. A végén az elégedettségi mérések azt
mutatták, hogy az óvodások körében nagy sikert aratott ez a
módszer.
Évek óta elõször sikerült olyan farsangi bálat rendezni,
ahol tényleg a jelmezeké, maskaráké volt a fõszerep. A zsûri
értékelte az ötletességet, a munkaigényt és azt is, hogy a
beöltözött kisgyerek hogyan viselte az adott jelmezt. A rendezvényen a résztvevõk jól szórakoztak, láthatóan mindenki
elégedetten távozott a bál végén.
A második félév során minden csoport volt kirándulni a
szülõkkel közösen ki-ki az érdeklõdésének megfelelõen,
többségi döntés szerint. Az utazásokhoz ebben a tanévben is
az Önkormányzat biztosította az autóbuszt, köszönjük.
Májusban olyan gyermeknapot szerveztek a szülõk, amilyen még nem volt. Május 21-én szombaton a sportpályán
tartottuk ezt a rendezvényt, ahol szülõk, nagyszülõk,
testvérek, érdeklõdõk együtt versenyezhettek, játszhattak a
gyerekekkel. Felhõtlen szórakozással eltölthettünk egy
vidám napot, amelynek lényege az örömteli együttlét, a játék
és vidámság volt. Ez a nap volt egyben a jótékonykodás ideje
is, akik támogatni kívánták a fábiánsebestyéni óvodásokat,

itt megtehették. Ezúton is gratulálok a szervezõknek, és
köszönjük a támogatásokat.
Tanévünket egy nagyon szép, jól tervezett, kitûnõen
szervezett ballagással zártuk, ahol olyan színvonalas mûsort
adtak óvodásaink, amelyre méltán büszke lehet, szülõ,
óvoda, fenntartó egyaránt. Megható volt látni, hogy a mi
gyerekeink ilyen teljesítményre képesek. Biztos vagyok
benne, hogy ezek a gyermekek az iskolában is magas színvonalon fognak teljesíteni.
Ballagó óvodásaink a lenti képen láthatók.
Ezúton is kérem a tisztelt szülõket, felnõtteket, hogy a
vakáció alatt is védjük, óvjuk ezeket az apróságokat, mert ez
a nyári idõszak rengeteg veszélyt rejt magában!
A teljesség igénye nélkül ennyit kívántam Önökkel
megosztani, köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
Tisztelettel: Faragó Ferenc óvodavezetõ
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Az óvoda Szülõi Munkaközösségének ez évi munkája
Kedves Szülõk, Tisztelt Olvasók!
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy egy pár sort írjak az ez évi óvodai SZMK munkájáról illetve eseményeirõl.

Február hónapban megtartottuk a farsangot. Minden gyermek azt a jelmezt ölthette magára, ami szeretett volna lenni. Volt segítség a már meglévõ jókedvhez és a jó hangulathoz, ugyanis négy óriás jelmezes
figura is megjelent a porondon. Mint általában most is
díjazták a legötletesebb jelmezeket.
Április hónapban a csoportok elmehettek egy egy
napos, a szülõkkel közös kirándulásra. A Pillangó csoport Orosházán járt egy lovas tanyán, ahol 1 órás kocsikázás és lovaglás várta õket. Szabadon játszhattak,
lovakat etethettek és simogathatták õket. A Szivárvány csoport Budapestet választotta. A Tropikáriumot
látogatták meg, ahol rengeteg vízi állattal találkozhattak. A Micimackó csoport pedig Szegedre ment a

Dzsungel játszóházba, ahol feledhetetlen napot tölthettek el. Itt szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, hogy lehetõséget adtak az autóbusz igénybe
vételéhez.
Május közepén megtartottuk az óvodában az anyák
napi ünnepséget, melyen gyönyörû versek hangzottak
el. Köszönet az óvónéniknek.
Május 21-én megrendezésre került a sportpályán a
Jótékonysági Gyereknap, amely valóban a gyerekekrõl és gyerekeknek szólt. Különbözõ ügyességi játékok voltak, pl. csopper, roller, labdajátékok, aszfaltrajzolás, óriás puzzle, memória játék, meseolvasás. A
gyerekek pontokat gyûjthettek, melyekért a legtöbbet
gyûjtõk ajándékot kaptak. A konyha által elkészített
finom ebéd után házi készítésû sütemény is kapható
volt. Sikerült egy olyan gyermeknapot szervezni,
melynek a gyermekek voltak a legnagyobb nyertesei.
A visszajelzések is azt mutatják, hogy nagy sikere volt
a programoknak melyet jövõre is szeretnénk megismételni, illetve hagyománnyá tenni. Ezúton is szeretnénk megköszönni a rengeteg felajánlást, támogatást,
amit a gyerekek és az óvoda kapott. Köszönjük a rengeteg tombola tárgyat is.
És végül az év zárásaként megvolt a ballagás, ahol
19 kis gyerek hagyta el az óvodát és kezdi el a szeptembert a gyönyörû iskolában. Nagyon szép mûsorral
búcsúztak, köszönet az óvoda dolgozóinak.
Köszönet Dr. Kós György polgármester úrnak, Dr.
Surányi Anitának, Gránicz Ildikónak, az aktív szülõknek, akik segítettek a rendezvények szervezéseiben.
És legvégül a manókat felkészítõ óvónõknek, dadáknak és az Önkormányzatnak.
Tisztelettel:
Bónus Róbertné
Óvodai SZMK elnök

10

Fábiánsebestyéni Mosolygó
Óvodások Alapítványa
Kedves Szülõk, Fábiáni Lakosok, Támogatók!
A Fábiánsebestyéni Mosolygó Óvodások Alapítványa
ezúton köszöni meg Önöknek az SZJA 1%-ának felajánlását és egyéb támogatásaikat.
Alapítványunk 7000 Ft-tal, azaz hétezer forinttal hoz-

zájárult a 2011.május 21-én megrendezésre került színházi elõadás költségéhez.
Továbbra is köszönettel várjuk a jövõbeni támogatásaikat.
Adószám: 19560083-1-06
Révész Anikó Kuratórium elnöke

Könyvtár életébõl
Az idén immár 12. alkalommal rendeztük meg a Költészet napja alkalmából versmondó versenyünket József Attila születés napján április 11-én. az általános iskola tanulóinak részvételével a Faluházban.
„Nem szükséges, hogy én írjak verset,
de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék,
különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.”
József Attila
Közel 100 fõ jelentkezett a versenyre az árpádhalmi
tanulókkal együtt. Most is népszerûbb volt az alsó tagozatos iskolások körében.
Zsûri tagok: Dr. Kósné Komlódi Anna a Szent Erzsébet Szeretetszolgálat vezetõje, Dancs Ferencné képviselõ, az Erzsébet Otthon vezetõje és G. Szabó Lenke a
1. osztály
I. Debreczeni Csanád
II. Kürti-Szabó Kíra
III. Németh Bernadett
IV. Szarka Arina
V. Németh Nóra
2. osztály
I. Bodnár Andor
II. Vadász-Nagy Viktória
III. Csurgai Richárd
IV. Vadász-Nagy Vilmos
V. Csenki Fanni

Szentes Városi Könyvtár igazgatója, aki egyben a zsûri elnöke is
volt.
A szünetben az iskolai SZMK
tagjai csokival és üdítõvel várta
a versmondókat.
A gyerekek jutalmazásához az iskolai SZMK, Dancs
Ferencné és a Szentes Városi Könyvtár járult hozzá, melyet ezúton is megköszönünk.
Köszönet a felkészítõknek; szülõknek, tanároknak,
akik a gyerekeket segítették a verstanulásban.
A helyezések odaítélése osztályonként történt, ahol
többen jelentkeztek ott többen kaptak jutalmat.

3. osztály
I. Grósz Bence
II. Páli Dávid
III. Dancsó Linett
IV. Jancsó Erika
V. Lévai Laura
VI. Herbszt Zsolt
VII. Veres Lionel
VIII. Szarka Rebeka
4. osztály
I. Mitlasóczki Endre – Glembóczki
András
II. Bartucz Anna

III. Nagy Ferenc (Árpádhalom)
IV. Jancsó Laura
5. osztály
I. Oprea Brigitta
II. Debreczeni Máté
III. Király Brenda
IV. István Anita
V. Tóth István
6. osztály
I. Lévai Liliána
II. Csurgai Henrietta
III. István Zsóka
8. osztály
Különdíj Boros Csilla

Arany János ÁMK Községi Könyvtár nyári nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig 8 – 16 óráig, szombaton ZÁRVA. Mindenkit szeretettel vár a KÖNYVTÁR

Sípos Anna könyvtáros
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Az Arany János ÁMK Községi Könyvtár
térítéses szolgáltatásai:
Szkennelés:

50,- Ft/oldal

Spirálozás;
Mûanyagspirál:
Elõlap (átlátszó):
Hátlap (fehér):
Laponként a fûzés:
1-tõl 10 oldalig
11-tõl 20 oldalig
21 oldal felett 10 oldalankét
Fénymásolás:
A/4 egyoldalas
A/4 kétoldalas
A/3 egyoldalas
A/3 kétoldalas
Kép A/4-es (fekete-fehér)

30,- Ft
35,- Ft
40,- Ft
20,- Ft
30,- Ft
+ 20,- Ft
15,- Ft
25,- Ft
20,- Ft
30,- Ft
50,- Ft

Kép A/3-as (fekete-fehér)

100,- Ft

Nyomtatás:
A/4-es fekete-fehér szöveg
25,- Ft
A/4-es fekete-fehér kép
a nyomtatási felület legalább
50 %-a kép
50,- Ft-tól 100,- Ft-ig
A/4-es színes szöveg
50,- Ft
A/4-es színes kép a nyomtatási
felület legalább
50 %-a kép
100,- Ft-tól 200,- Ft-ig
Fax küldés:
l oldal
minden további

150,- Ft,
20,- Ft/oldal,

Fax fogadás:

20,- Ft/oldal.

Számítógép- és
internet-használat:

INGYENES

Az Erzsébet Otthon életébõl
Az idei évet a Fábiánsebestyén Község Gondozási
Központ immár minden szolgáltatása egy épületben
kezdte, melyet az ellátottak, kliensek is szívesen fogadtak, hamar megszoktak. Az ellátás követelményei
szerint kialakított, akadálymentes környezet, megújított
eszközpark korszerû irodai és informatikai berendezések, foglalkoztató eszközök szolgálják a szociális
alapszolgáltatások ellátását.
Az intézmény életében a közeljövõben is még sok változás fog történni. A padlástér kialakítása után a földszinti lakók által használt fürdõhelyiség kerül felújításra.
Az újraburkolással, újrafestéssel, tusolóbõvítéssel
együtt a már régi, elhasználódott eszközök, berendezések is kicserélõdnek.
Mindemellett az új pályázati lehetõségnek köszönhetõen az otthon további bõvítése, a férõhelynövelés is
a tervek között szerepel.
A kellemes, jó idõ beköszöntével az otthon lakói is
egyre többet tartózkodnak a szabadban, sétálnak,
beszélgetnek, olvasnak. Igyekszünk olyan programokat
is szervezni a lakók számára, melyek az otthon keretein
kívül zajlanak, vagy éppen vendégek érkeznek a mi
házi ünnepségeinkre.
Nõnapi rendezvényünkön szokásunkhoz híven egy
kis- a gondozónõk saját keze által készített- meglepetéssel, közös süteményezéssel, üdítõzéssel egybekötött
zenés délelõttel kedveskedtünk nõi lakóink számára,
ahol azért természetesen a férfi lakók is jelen voltak.
Dancsné Julcsi, Felföldiné Marika és Siposné Réka
gyönyörû dalokat énekeltek gitárkísérettel, ami könnycseppet csalt az idõsek és gondozónõik szemébe
egyaránt. Ezen ünnep alkalmából egy-egy szál rózsával

köszöntötte a nõi ellátottakat és a gondozónõket a Polgármester Úr, Alpolgármester Úr és Jegyzõ Úr is.
Lakóink nevében is köszönjük figyelmességüket!
A Húsvéti készülõdés alkalmából ajtó és ablakdíszek
készítésében vehettek részt az érdeklõdõk, amit azután
a lakószobák dekorálására használtunk fel. A tojásfestés
sem maradhatott el. A kifújt tojásokat elõször piros
színnel alapoztunk, majd fehér festékkel díszítettünk,
ami nagyon tetszett mind a lakóknak, mind pedig a
hozzátartozóknak. Ezeket a tojásokat használtuk fel
idén is a tojásfa díszítésére.
A „Fábiánsebestyéni Lovasnapok” rendezvény is
felkeltette lakóink figyelmét. Volt, aki egyedül és volt,
aki hozzátartozója kíséretében vett részt egy- egy programon a lovas pályán.
Mint minden évben, Anyák napja alkalmából idén is
köszöntöttük az édesanyákat.
További terveink között szerepelt a már hagyománnyá vált nyári szalonnasütés, bográcsozás is a helyi
szélmalomnál, de mivel a feltételek nem alkalmasak az
ott tartózkodásra, ezért lakóink ezt a programot helyben az intézmény udvarán valósították meg.
Tervezzük még augusztusban a Fábiáni Falufesztiválon való részvételt és szeptemberben a szentesi Lecsófesztiválra is szeretnénk eljutni, ahol igen jó hangulat
szokott uralkodni és lakóink nagy szeretettel vesznek
részt rajta.
Köszönöm figyelmüket és jó pihenést, hasznos
idõtöltést kívánok az olvasóknak!
Dancs Ferencné
Erzsébet Otthon vezetõje
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Betekintés a Nyugdíjas Klub életébe
Tisztelettel köszöntöm az Objektív olvasóit!
Pár mondatban, röviden beszámolok a Községi Nyugdíjasok Klubjának 2011 elsõ féléves eseményeirõl, és az
év második felének tervezett programjáról.
Taglétszámunk pillanatnyilag 49 fõ.
Az évet most is egy kellemes teadélutánnal nyitottuk.
Havonta vannak klubdélutánjaink.
Az idén már másodszor vártuk a klubtársakat friss,
helyben sütött finomságokkal, hangulatosabbá téve ezzel a délutánokat.
Márciusban a rendõrség munkatársai megkerestek
bennünket azzal, hogy szeretnének negyedévente vetítéssel egybekötött tájékoztatót tartani. Témája: értékeink, személyes biztonságunk megóvása a betolakodó
ügyeskedõk, csalókkal szemben.
Júniusban már második alkalommal kaptunk tõlük
hasznos tanácsokat. Nagy érdeklõdés kíséri ezeket a találkozókat, és köszönet érte.
Szervezés alatt lévõ programok:
Július 15.-én megtartjuk a szokásos összevont névnapi

rendezvényünket. Ismét a szélmalomhoz terveztük, de
ez most nem lehetséges, így megoldjuk a klubhelyiségben a bográcsozás jó hangulatával megalapozva.
Augusztus 19-én 1 napos kirándulás keretében ellátogatunk a Nyírségbe. A megyeszékhely – Nyíregyháza –
melletti Sóstóra esett a választás. Klubtagjaink közül 2-3
ember járt ott , s talán másképp nem jutnának el az ország ezen részére, pedig érdemes megismerni.
Hogy a további hónapokat milyen programokkal sikerül színesebbé tenni, illetve, az ötletekbõl mit sikerül
megvalósítani, ez fõként a tagság hozzáállásától függ
majd.
A Nagyszénáson novemberben megrendezésre kerülõ
nótaestre most is jó lenne elmenni, immár harmadik alkalommal. E mûfaj kedvelõinek felejthetetlen élményt
nyújtott eddig.
Az év végi záró vacsora megrendezése sem kérdés.
Kellemes nyári pihenést, kikapcsolódást, jó egészséget
kívánok!
Simon Józsefné klubvezetõ

Fábiánsebestyéni nemzetközi
fogathajtó verseny
Április 28-án délelõtt díjhajtással vette kezdetét a 28.
Fábiánsebestyéni Lovasnapok négynapos programja.
Összesen 9 nemzet 59 hajtója érkezett meg a versenyhelyszínre.
Az elsõ napi díjhajtást, amit a pónifogatok kezdtek,
szûk, szakmai közönség nézte végig.
Az elsõ helyen Hölle Martin fejezte be a díjhajtást, fogatában Caramell nevû pónijával. A póni kettes fogatok
között öten indultak. Magyar Koppány volt a legeredményesebb, Kiki és Mokka nevû lovaival.
Az egyetlen póni négyes fogathajtó Rohr Máté volt.
Az egyes fogatok díjhajtása során külföldi fölény érvényesült. A norvég hajtó, Linn Stoekken Nielsen lett az
elsõ, mögötte három lengyel hajtó végzett. A legjobb
magyar egyes fogat a díjhajtásban Rondzik Gábor lett.
Az elsõ napon még a 11 négyes fogat is bemutatta díjhajtó programját. A hatszoros világbajnok, Lázár Zoltán
rutinos - a fogatában új - lovakkal indult. Megközelíteni
csak a cseh Jiri Nesvacil sen. tudta. Harmadik helyen
végzett Bozsik József.
A második napon a kettes fogatokat láthatták. Adrian
Kostrzewa lengyel hajtó magabiztosan, korrekt programot hajtva, az élre állt és nyert. Az elsõként pályára hajtó Farkas László a második helyen végzett. A hétszeres
világbajnok, Lázár Vilmos új fogatot próbált ki, a lovak
rutintalansága meglátszott a díjhajtás során, így a negyedik helyen végzett. Megelõzte õt Rákóczi Gergõ, a
román válogatott hajtó.
A szombati maratonhajtás volt a legnépszerûbb a közönség körében. A fábiánsebestyéni maratonpályán
minden évben újdonság fogadja a hajtókat és a látogató-

kat. Idén új vizesakadály épült. A maratonhajtás nagyobb területen, látványosabb akadályok között zajlott.
A póni kettes fogat kivételével, minden kategóriában
magyar hajtó végzett az élen. A póni egyes fogatok
gyõztese Hölle Martin lett, a második helyezett Kovács
Roland elõtt. A póni kettes fogatok mezõnyében az
osztrák Karl Cvörnjek megelõzte a kiváló maratonista
Osztertág Kristófot. Rohr Máté ellenfél nélkül teljesítette a maraton versenyszámot. Az egyes fogatok mezõnyében a lányok kitettek magukért, Nyúl Katalin nyert,
a lengyel Weronika Kwiatek elõtt. A díjhajtást nyerõ
norvég hajtó negyedik lett.
A kettes fogatok között az elsõ három helyen magyar
hajtó végzett. Lázár Vilmos, aki a maratonra egyik lovát
kicserélte a fogatban, látványos hajtással nyerte a számot. A második és a harmadik helyen szoros eredmény,
alakult ki Selyben Zsolt és Varga Péter között. A négyes fogatoknál Lázár Zoltán magabiztosan nyerte a
maratonhajtást.
A vasárnapi akadályhajtás reggelén elkezdett esni az
esõ és egész nap esett. A pálya talaja csúszóssá vált, a
hajtók emiatt, a nehéz vonalvezetésû pálya és a szûk
alapidõ miatt nem kockáztattak. Hibátlan pályát alapidõn belül senki sem teljesített. A póni egyes fogatok
akadályhajtását Hölle Martin, a kettesekét Magyar Koppány nyerte. Az egyes fogatok között Rondzik Gábor
nyert, a ketteseknél ifj. Nagy Tibor hibátlan pályát teljesített, és az elsõ helyen végzett. Õt Molnár Zsolt és Nyúl
Zoltán követte. A négyes fogatok mezõnyében Lázár
Zoltán hibátlanul hajtott, a második helyezett Jiri Nesvacil sen. cseh hajtó lett. A harmadik helyen
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ifj. Dobrovitz József végzett.
Összetett eredmény alapján a póni egyes fogatoknál a
mindhárom számban elsõ, Hölle Martin állhatott fel a
dobogó legmagasabb fokára. A póni kettesek összetett
gyõztese Magyar Koppány lett. Rohr Máté póni négyes
fogatával teljesítette a három számot, az összetett eredményért is kapott díjat.
Az egyes fogatok mezõnyében norvég gyõzelem született, Linn Stoekken Nielsen a díjhajtásban szerzett elõnyét megtartva lett elsõ.
A kettes fogatoknál Lázár Vilmos, kiegyensúlyozott
versenyzésének és kiváló maratonhajtásának köszön-

hetõen, gyõzött összetettben.
A négyeseknél testvére, Zoltán minden számot nyert,
így lett az összetett verseny gyõztese is.
A Fábiánsebestyéni Lovasnapok hagyományos programja idén Hungarikum Fesztivállal bõvült. Szombaton
és vasárnap megnyílt az ,,Ízek utcája”, ahol a környékbeli gazdák, kiállítók jóvoltából magyar élelmiszereket
kóstolhattak, vásárolhattak a látogatók. Mindezt a hagyományos, színes vásári forgatag egészítette ki. A gyerekek örömmel vették birtokba az akadályparkot.
Tóth Ferenc

S P O R T
Az utánpótlás nevelésrõl
Tisztelt Objektív Olvasók!
Fábiánsebestyén utánpótlásának eredményérõl tájékoztatom az újság olvasóit. Ez a beszámoló 2010 júliusától 2011 júliusáig tart.
Edzéseket heti 14 órában tartottam, hiszen sok versenyre készültünk.
Az U-7, U-9, U-11 korosztály 2010 második felében 7
tornán vett részt, melynek eredményei a következõk:
Hszaták Kupa:
U-7 II. hely
U-9 V. hely
U-11 III. hely
Fábián Kupa:
U-7 II. hely
U-11 I. hely
Gravo-Mix Kupa:
U-7 VIII. hely
U-9 VIII. hely
U-11 VIII. hely
Mikulás Kupa:
U-7 III. hely
U-9 IV. hely
U-11 III. hely
Téli Hszaták Kupa:
U-7 III. hely

Székkutas Kupa:
U-11 IV. hely
Nemzetközi Verseny:
U-11 VII. hely
Elõkészítõ korosztály:
Székkutas IV. hely
Teremtorna I. hely
Homokfoci torna II. hely
2011-es eredmények:
U-7-es korosztály: Árpádhalom Kupa I. hely
U-9-es korosztály Diákolimpia II. hely
U-11-es korosztály Diákolimpia IV. hely
U-14-es korosztály Diákolimpia II. hely
Az elõkészítõ csapat bajnokságban való szerepeltetése
a következõképpen sikerült: a 2010/2011-es bajnoki
évadban az ezüstérmes helyezést értük el. Dicséretre
méltó a munkájuk, hiszen csak 12 fõ állt rendelkezésemre a bajnokságban.
Az újságon keresztül mondok köszönetet Lázár Sándornak odaadó munkájáért, amit az utánpótlás neveléséért tett. Külön köszönetet mondok Mitlasóczki Istvánné és Dr. Kósné Komlódi Anna önzetlen segítségéért a
nemzetközi torna szervezésében és az ajándékok támogatásában. Kiemelném a szülõk hozzáállását a csapat
versenyeztetésében, amit külön szeretnék megköszönni.
Gratulálok az utánpótlás kimagasló eredményeihez és
munkájához.
Közös sikereinkre, élményeinkre mindig jó szívvel
gondolok majd!
Búcsúzom az utánpótlás labdarúgóitól!
Bodzás Sándor edzõ
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Ifi csapat
A 2010. évi õszi szezon nem túl jó szereplést produkált a labdarúgásban az ifjúsági csapatnál. Nagyon
gyenge játékot teljesítettünk. Játékunk nem volt elég a
gyõzelemre.
A 2011. évi tavaszi szezon már jobb volt. Az edzések
már február elsõ hetében elkezdõdtek, melyen a játékosok aktívan, szorgalmasan részt vettek. Edzõmeccseket
játszottunk Nagymágocs ifi csapatával és a Lendület SC
csapatával. A fiúk igen jól szerepeltek.
A tabella állása: 16 mérkõzés, ebbõl 6 gyõzelem, 9 ve-

reség, 1 döntetlen.
A ’B’ csoportban 19 ponttal az 5.
helyen végeztünk.
Remélem, hogy a csapat az õszi
fordulókon elég felkészült lesz a
gyõzelemre.
Ezúton szeretnénk megköszönni
az Önkormányzat támogatását!
Sporttársi üdvözlettel:
Felföldi Lajos
ifi edzõ
Hajrá Fábián!

Arany Ászok Csongrád Megyei II. osztály
Felnõtt Labdarúgó bajnokság
A 2010/2011-es idény nagyon sok érdekességet
és nem várt fordulatot hozott. A másodosztályt két
csoportra osztották, a Homokháti csoportban 9, a
Tisza-Maros csoportban 10 egyesület (ide sorolták
a mi csapatunkat is) kapott helyet.
A mi csoportunkban 18 fordulót játszottunk le az
alapszakaszban és 16 mérkõzés után még nem
tudtuk, hogyan lesz, egy harmadik kör és az elsõ
helyezettek csoportonként egymás elleni mérkõzésekkel döntik el az elsõ hely sorsát, vagy az elsõ öt
helyezett folytatja a felsõházban a további helyen
lévõk pedig az alsóházban mérkõznek meg egymás ellen.
Végül az utóbbi változat mellett döntött a megyei vezetés, így csapatunk az alapszakaszban elért 7. helyezésnek köszönhetõen az alsóházban
folytatta a szereplést. A Homokháti csoport hasonlóan végzett csapatai ellen. Köszönhetjük ezt a szokássá vált gyenge tavaszi kezdésnek.
Az õszi szezont 22 pont birtokában a 3. helyen
zártuk, a tavaszi elsõ négy fordulóban két döntetlen mellett két vereség volt a mérlegünk. Ezzel a
teljesítménnyel nem tudtunk az „A” csoportba kerülni.
A „B” csoportot 14 hozott ponttal kezdtük, az ebbe az ágba került csapatok elleni eddig elért eredményeknek köszönhetõen. Itt is akadozott a kezdés, végül 5 gyõzelem, 1 döntetlen, 2 vereség volt
a mérlege a csapatnak a rájátszásban és ezzel a teljesítménnyel összesen 30 szerzett ponttal a második helyet szereztük meg a csoportban. Az elsõ helyezett Szõreg szintén 30 pontos. Ami külön érdekesség, hogy a CSLSZ honlapján a Fábiánsebestyén KSK az elsõ, míg az MLSZ adatbankjá-

ban a Szõreg.
Összességében a lebonyolítás tekintetében sok
bizonytalanságot hozó, játék vonatkozásában pedig kétarcú szezont tudhatunk magunk mögött.
A folytatást illetõen pedig várjuk a megbeszélések eredményeit.
Sporttársi üdvözlettel:
Nagy István
edzõ

Sakk
A Fábiáni sakk falubajnokság február 19.-én lett
megrendezve.
Csekély érdeklõdés mellet, annál izgalmasabb
mérkõzések után a felnõtteknél: Mitlasóczki István, míg az ifiknél: ifj. Blaskovics Ferenc szerezte
meg az elsõséget, így a vándorkupát.

Véradás
Az idei elsõ véradásunk
2011. március 16-án volt a
Faluházban. A véradók az
idén 500 Ft-os vásárlási
utalványt, a Hungerittõl
virsli utalványt és a szentesi Önkormányzattól egy
fürdõbelépõt kaptak.
49-en voltak a véradók, ebbõl új véradó 2 fõ.
Legközelebbi véradásunk augusztus 2-án lesz.
Kérünk minden 18 év feletti egészséges embert, ha
teheti, jöjjön el vért adni, mert aki vért ad, 3 ember
életét menti meg!
Samu Katalin VK titkár

15

Családi események
Születés:
Sebõk Csenge szül.: 2010. december 20.
Anya: Kaliczka Jolán
Apa: Sebõk Csaba
Lakcím: Fábiánsebestyén, Béke u. 2.
Szabó Zita Aranka szül.: 2011. január 4.
Anya: Faragó Aranka
Apa: Szabó András
Lakcím: Fábiánsebestyén, Jókai u. 12.
Kasza Kitti szül.: 2011. február 23.
Anya: Simai Erzsébet
Apa: Kasza László
Lakcím: Fábiánsebestyén, Arany J. u. 37.
Aszalai Ádám szül.: 2011. március 4.
Anya: Tóth Piroska
Apa: Aszalai István
Lakcím: Fábiánsebestyén, Köztársaság u. 1.

HALÁLOZÁS:
Marcsó Zsuzsanna
1922. július 29.-2010. december 22.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Szabadság u. 1.
Varga Dudás János
1928. április 27.-2010. december 29.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Ady E. u. 23.
Bihari Istvánné szül.: Tóth Margit
1930. február 12.-2010. december 30.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Mátyás kir. u. 18.
Sípos János 1933. január 29.-2011. január 29.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Somogyi B. u. 8.
Páli Györgyné szül.: Mészáros Ilona
1945. január 1.-2011. február 3.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Szabadság u. 24.
Horváth Antalné szül.: Ábrahám Ilona
1951. december 2.-2011. február 15.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Rózsa F. u. 28.

Kozma Emma szül.:
2011. március 11.
Anya: Marton Erzsébet
Apa: Kozma Ádám
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 99.
Szabó László Herman szül.: 2011. április 28.
Anya: Osztás Ildikó
Apa: Szabó Imre
Lakcím: Fábiánsebestyén, Honvéd u. 8.
Jávorcsik Hanna szül.: 2011. május 24.
Anya: Szentkúti Anikó
Apa: Jávorcsik Róbert
Lakcím: Fábiánsebestyén, Kossuth u. 14.
Szabó Attila szül.: 2011. május 27.
Anya: Sándor Mária
Apa: Szabó Attila
Lakcím: Fábiánsebestyén, Széchenyi u. 22.

Szabics Sándor
1941. június 10.-2011. március 24.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Béke u. 5.
Bihari Imre 1945. január 26.-2011. április 7.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Külsõ dûlõ 72.
Ecseri Antal 1929. augusztus 2.-2011. április 8.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Széchenyi u. 4.
Jenei Józsefné szül.: B. Molnár Erzsébet
1931. május 9.-2011. április 9.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Ady E. u. 11.
Szabics József 1936. február 18.-2011. április 21.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 105.
Kuczik Endréné szül.: Kelemen Erzsébet
1931. május 20.-2011. április 22.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Szabadság u. 1.
Czakó Lászlóné szül.: Aradszki Mária
1926. augusztus 16.-2011. április 22.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Mátyás kir. u. 11.

Dancsó István 1936. március 8.-2011. február 20.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Somogyi B. u. 14.

Gergely Ferenc
1915. szeptember 3.-2011. április 27.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Dózsa Gy. u. 40/a

Kunosné Horváth Julianna
1926. január 23.-2011. február 22.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Akácfa u. 11.

Bozó Károlyné szül.: Nagy Mária
1928. augusztus 9.-2011. május 2.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Rózsa F. u. 10.

Csentes Ferenc 1928. május 2.-2011. február 23.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Szabadság u. 1.

Mészáros Sarolta
1947. szeptember 17.-2011. május 8.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Mátyás kir. u. 1.

Rózsa János 1935. november 4.-2011. március 1.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 39.
Szabó Imre 1944. március 30.-2011. március 21.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Külsõ dûlõ 97.

Ecseri József
1928. június 17.-2011. június 22.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 15.
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EGÉSZSÉGOLDAL
MI KERÜLJÖN AZ EGÉSZSÉGÜGYI CSOMAGBA
NYARALÁSKOR?
Egy megfelelõen összeállított egészségügyi csomag
segítségével az egyszerûbb betegségek, sérülések könynyen kezelhetõk a nyaralás alatt. Vegyük a legfontosabb, leggyakoribb eseteket:
– NAPÉGÉS: ennek megelõzése a legegyszerûbb. Érdemes minél magasabb faktorszámú naptejet választani, és rendszeresen használni. A napozást 11-15 óráig
kerülni kell. Ha mégis kialakult a napégés (a bõr kivörösödik, égõ érzést tapasztalunk), akkor dexpanthenol
tartalmú sprayt használhatunk a tünetek enyhítésére.
– ROVARCSÍPÉSEK: megelõzésére számos szúnyogés kullancsriasztó készítmény kapható a patikákban és
boltokban. Ha valaki allergiás a csípésre vigyen magával kalcium pezsgõtablettát és valamilyen allergiára való gyógyszert, melyek vény nélkül kaphatók a gyógyszertárakban.
– SEBEK, SÉRÜLÉSEK: kisebb balesetek esetén elõször a sebet és környékét bõ csapvízzel meg kell tisztítani, ezután lefertõtleníteni (pl. betadinnal, kivéve
jódérzékenyek!), majd steril kötszerrel bekötni. Ha a seb
földdel szennyezett, feltétlenül orvoshoz kell fordulni a
tetanus fertõzés veszély miatt!
– FERTÕZÉSEK megelõzése: kézfertõtlenítõ gél, törlõkendõ használata javasolt, ha nincs mód megfelelõ kézmosásra. Csapvizet külföldön ne fogyasszunk, inkább
palackozott vizeket, mert hasmenést okozhat. A jégkocka is veszélyes lehet. A nyers zöldségek, gyümölcsök
fogyasztása sem célszerû.
– GYOMORRONTÁS, HASMENÉS: fontos a diéta,
koplalás, bõ folyadékfogyasztás (szénsavmentes ásványvíz, citromos tea), kb. 2-3 l/nap, só bevitel növelése. Hasfogó (pl. aktív szén), görcsoldó (pl. No-Spa), hányingercsillapító (pl. B6 vitamin, Daedalon).
– NAPSZÚRÁS: tünetei: fejfájás, hányinger, szédülés,
láz. Ennek tüneteit lázcsillapítóval (mely egyben fájdalomcsillapító is!) és a fent említett hányingercsillapítókkal csökkenthetjük. Feküdjünk sötét, hûvös szobába,
igyunk sokat, alkalmazzunk vizes borogatást.
– LÁZ-ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS: 38 C felett beszélünk lázról. Leghatékonyabb lázcsillapítók a paracetamol és ibuprophen, melyek egyben fájdalomcsillapítók is. Fontos a test hûtése, borogatással, vagy hûtõfürdõvel.
– NÁTHA, MEGFÁZÁS: torokfertõtlenítõ, orrcsepp,
orrspray, gõzölés, szaunázás, bõ folyadék, sok vitamin,
forró vízben oldódó, kifejezetten megfázásra való kombinált szerek enyhíthetik a tüneteket.
Ha tüneteink nem javulnak néhány napon belül, akkor feltétlenül keressük fel a helyi orvosi rendelõt.
Állandó gyógyszereinket feltétlenül vigyük magunkkal! Betegbiztosítási kártyánk mindig legyen nálunk!
Esetleges allergiánk, krónikus betegségünk (epilepszia,
Fábiáni

Kiadásért felel:
Fábiánsebestyén Önkormányzata
Dr. Kós György polgármester
63/366-555

cukorbetegség, stb.) jól látható helyen legyen feltüntetve!
A VÁRANDÓSSÁG ALATTI DOHÁNYZÁS
KÖVETKEZMÉNYEI!
A statisztikák szerint a világban ma vezetõ halálok a
dohányzás. Sok édesanya mégsem kíméli magzatát a
füst kártékony hatásaitól, és vállalja a kockázatát, hogy
gyermekének ezzel maradandó károsodást okoz.
A dohányzó kismamák babáinak körében gyakoribb a
HALVASZÜLETÉS. Ennek oka, hogy a magzat és az
anya szimbiózisban él együtt. Gyakorlatilag azonos a
keringési rendszerük. Ahhoz, hogy a baba megfelelõen
tudjon fejlõdni, fontos, hogy a tápanyag és oxigénellátása jó legyen. Ha az anya dohányzik, a szûkült erek és a
vér emelkedett szén-monoxid (és csökkent oxigén) tartalma miatt a gyermek korlátozottan jut hozzá a fejlõdéséhez szükséges tápanyagokhoz. Ez a teljes szervezet,
vagy egyes szervek károsodását okozhatja, rosszabb
esetben a baba halálához vezethet.
A dohányzás következtében fellépõ KORASZÜLÉSNEK hasonló okai lehetnek, mint a halvaszületésnek.
A rossz anyai keringés miatt nem jut elég oxigén és
tápanyag a méhlepényhez, mely így idõ elõtt leválhat,
ezzel koraszülést indíthat be. A korábban született babák légzõrendszere fejletlen, mely miatt légzési elégtelenség, oxigénhiányos állapot léphet fel. Ez gyakran
idegrendszeri károsodást idéz elõ, mely maradandó fogyatékossággal járhat. Emésztõrendszerük éretlen, így
nem tudják a táplálékokat befogadni.
A dohányos kismamák gyermekei átlagosan 170-400
grammal KISEBB SÚLLYAL születnek, mint a füstmentes környezetben fejlõdõ magzatok.
Egyértelmû összefüggés mutatható ki a terhesség elsõ
harmadában történõ erõs dohányzás és a baba szerzett
SZÍVELÉGTELENSÉGEI között. Ilyenek a pitvari sövényhiba („lyukas szív”), billentyûbetegségek, erek fejlõdési rendellenességei. Ezek okozhatják a magzat méhen belüli elhalását, koraszülést, halvaszületést. Lehet,
hogy a gyermek egy életen keresztül viseli a szívbetegség következményeit.
A nikotin egyértelmûen roncsolja a baba tüdõszöveteit, ennek következtében a légutak szûkebbek lesznek,
ASZTMA alakul ki. Egyértelmûen nõ az ALLERGIA
kockázata.
A vérben csökkent oxigén és emelkedett szén-monoxid szint miatt a magzat kevesebb oxigénhez jut, mely
az idegrendszer mûködését megzavarhatja, és a beszéd,
mozgás, intellektus fejlõdésének elmaradását okozhatja.
A nikotin közvetlenül is elõidézheti az agy károsodását.
Természetesen a tartós passzív dohányzás hasonló
veszélyekkel jár!

Szerkesztésért felel:
Marton Krisztina
Tel.: 06-30/376-1584

Készül: 2010 - 200 példány
Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Nyomda Üzeme
Tel./fax: 63/314-567

