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Karácsonyi köszöntõ
Az év végének közeledtével gyakran
eszembe jut a híres
francia költõ Francois Villon egyik balladájának ismétlõdõ
gondolata: " … addig
várod Karácsonyt, míg
elérkezik."
A várakozás persze nem telt tétlenségben, közben sokat tettünk, és sokat mulasztottunk. Bár a
december a számvetések készítésének ideje, ez évben sokkal inkább a következõ év nagy változásainak elõkészítésével telik el a hónap. A Karácsony
üzenete mégis örök, és ez évben is érvényes: Krisztus megszületett, reményt és megváltást hozott a
világnak. A következõ év elõtt állva mindannyiunknak erõs szüksége lesz a reményre, és arra az
erõre, amit a hit adhat.
Manapság mégis divattá vált a keresztény tanítások gúnyolása, sikk a vallási jelképek meggyalázása. Ezek az emberek elfelejtik, hogy a kereszténység nem csupán hit Istenben, de tanítás, ha úgy tetszik iránymutatás egy élhetõ világ felé. Krisztus
legfontosabb tanítása szerint bánjunk úgy másokkal, ahogy szeretnénk, ha velünk bánnának. A divatos véleményállítók, világnézet formálók épp errõl feledkeznek meg, miközben az egyén korlátlan
szabadságát hirdetik és mások szabadságába, véleményébe, hitébe gázolnak.
A Karácsony pedig nem csak a keresztényeké,
magáénak érezheti minden ember, legyen hívõ,
vagy kételkedõ, de akár ateista is. A Karácsony
üzenete a szeretet, a béke és az öröm, - a születés,
és az ajándékozás öröme. Ezeket az értékeket lehet

Kedves Fábiánsebestyéniek!
Már nem emlékszem hol olvastam, de egyszer
valaki azt mondta, nem csak az emberek, de a közösségek, az országok sorsa is elõre meg van írva.
Szeretném azt hinni, hogy ez igaz. Hogy a sorsunk segít bennünket, hogy nem vagyunk teljesen
magunkra utalva. Meggyõzõdésem, hogy bizonyos értelemben ez igaz is jónéhányunk életére.
Mi, akik hiszünk ebben, szerencsések vagyunk.
A még szerencsésebbek szinte észre sem veszik,
hogy a sorsukat valahonnan igazgatják, életüket
segítik, látatlanul is a helyes úton tartják a világu-

tagadni, de milyen élet lehet az, ahonnan mindez
hiányzik?
Nekünk, a világ józanabbik felében éppen ezért
hinnünk kell az ünnep üzenetében, örömében.
Az éjféli misén, ha a padban mellettünk ülõ emberre nézünk, lássuk meg õt. Lássuk meg benne a
házastársunkat, gyermekünket, rokonunkat, a
munkatársunkat, szomszédunkat, falubelinket. Lehet, hogy a mindennapi élet sok apró bosszúsága
közül néhány (vagy sok) a személyéhez kapcsolódik, de Õ az is, ki segítséget vár, és segítséget ad,
ha az élet úgy hozza. Aki ételt tesz az asztalra nap,
nap után, aki orvost hív, ha megbetegszünk, aki
reggel ránk köszön a boltba menet, akivel sok-sok
órát töltünk a munkahelyen. Õ az, aki rohan segíteni, ha ég a házunk, aki megkérdezi, hogy vagyunk, aki rámosolyog a kisgyermekünkre, akit a
babakocsiban tologatunk az utcán. Elõttunk áll
sorban a lángosért, esetleg a szomszédban lakik,
vagy csak tudjuk, merre él; de nem tudjuk, érzései,
gondolatai milyen nagyon hasonlítanak a miénkre.
Gondoljunk erre, és amikor elhangzik, "Béküljetek meg szívbõl egymással" szorítsuk meg a felénk
nyújtott kezét.
Szívbõl kívánom, hogy éljék meg ezt a békét. Ha
csak Karácsonykor, ha csak az ünnep néhány napján, de érezzék milyen örülni.
Az év többi napja, higgyék el, tökéletesen elég
arra, hogy szomorkodjunk, aggódjunk, haragudjunk, küzdjünk, sírjunk, vagy sajnálkozzunk.
Ezzel az üzenettel kívánunk mindannyiuknak áldott, boldog Karácsonyi Ünnepeket.
Fábiánsebestyén Önkormányzat
kat. Annyit látunk, hogy a nap eltelt, ahogy mindig szokott, élünk fizetéstõl fizetésig, nyugdíjtól
nyugdíjig. Megküzdünk a mindennapos gondjainkkal, tényként fogadva el, hogy a munkahelyünk
a jövõ hónapban is meglesz, és a tisztességesen elvégzett munkánkért megkapjuk a bérünket. Magától érthetõdõ, hogy a jövõ hónapban is szükség
lesz ránk.
Persze a helyes út nem mindig könnyû, és sokszor úgy érezzük, kevés az, amiben élünk. Igen,
sokszor tényleg kevés, és sorolhatnánk, hogy régen milyen más volt. Hogy több volt, hogy könynyebb volt.
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Elfelejtjük, hogy a világ körülöttünk megváltozott, hogy kevesen mondhatják el, megõrizték, ami
az övék volt. Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy
lássuk, mire a változások nyugvópontra jutnak,
ezek az emberek, közösségek még kevesebben
lesznek. A puszta megmaradás már nem magától
érthetõdõ, hanem siker, amiért bizony egyénként
is, és közösségként is meg kell dolgozni.

megdolgoztak. Emellett a képviselõ-testület igyekezett olyan döntéseket hozni, amelyekkel a település fejlõdését kívánta szolgálni, az eredmények
alapján - bármennyire is próbálják ezt egyesek oly
elkeseredetten hazudozva tagadni - igen sikeresen.

A munka önmagában már kevés is; máshol, mások is erejüket a végsõkig megfeszítve dolgoznak.
Magam nehezen tudnám megfogalmazni, mi is
kell még hozzá, csak azt tudom, Fábiánsebestyénben ez megvan. Talán nem az egyes emberekben,
de az egész közösségben mégis megvan. A legnehezebb órákban Fábiánsebestyén sorozatban a legjobb döntéseket hozta meg, ezért mi megmaradtunk.

Ennek a sikernek köszönhetõ, hogy a változások
Fábiánsebestyént felkészülten érik. Az intézményeink felújításra, felszerelésre kerültek. A megõrzött munkahelyek fenntartását részben az állam
vállalja át, részben a megmaradó feladatok finanszírozásán keresztül õrizhetõk meg. Ez évben sem
kerül sor leépítésre, a karácsonyfa alá nem kell felmondóleveleket kézbesíteni egyetlen dolgozónak
sem. A határozott idejû, és december végén lejáró
munkaszerzõdéssel rendelkezõ dolgozóink - rövid
téli pihenõ után - a tavasszal várakozásaink szerint
újra munkába állhatnak.

Fontos volt ezt elmondani, mert néhány nap
múlva, 2013. január 1-én nemcsak új naptárat kell
elõvennünk, de a közelmúltban az általunk választott országgyûlés hozta új jogszabályok hatályba
lépésével egy új, - közjogi értelemben vett - rendszerváltást fogunk végrehajtani. Megváltozik az
önkormányzatok helyzete, finanszírozásuk módja.

Az állam által átvállalt általános iskolai oktatás
továbbra is egy európai színvonalú intézményben
folyhat, az eddig az iskola mûködtetésére szánt
önkormányzati támogatás (éves szinten majd
40.000.000.- Ft) pedig felszabadul, újabb pályázatok, újabb beruházások önereje képezhetõ meg belõle.

Sokan ostorozzák a változásokat, nekünk viszont
minden okunk meglehet az elégedettségre. Az új
jogszabályi környezetben az elvégzett munkáért, a
lakosság számára nyújtott közszolgáltatásokét
nyújt támogatást a kormány. Az új, feladat alapú
finanszírozás igazságosabb lesz, mint a korábbi
idõszak osztogatása. Több munkáért több pénz jár,
vagyis Fábiánsebestyén a maga széles körû közszolgáltatási rendszerével több pénzhez jut, mint
eddig.

A változások számunkra nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb jövõt hozhatnak, a fejlõdés ígéretével,
melyet ki kell használnunk.

Az önkormányzat három cikluson keresztül a
gazdasági világválság közepette nagyon kedvezõtlen politikai és gazdasági környezetben törekedett
arra, hogy falu ne veszítsen el semmit, amiért korábban az elõttünk lévõk, szüleink, nagyszüleink

Mi nem leszünk emlék. Fábiánsebestyénnek
ugyan van múltja, de van jelene, és van jövõje is.
Mindaddig, míg hiszünk benne, és dolgozunk érte,
az eljövendõ évek vihara sem foghat rajtunk. Azt
gondolom, ha a mi településünk sorsa is elõre meg
van írva, akkor az a sors a megmaradás mellett a
lassú, de biztos gyarapodás.
Kívánunk ehhez Önöknek sok erõt
és kitartást az új évben.
Fábiánsebestyén Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Fábiánsebestyéniek!
Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket ismét a Fábiáni Objektív hasábjain.
Nem kis örömmel nyugtázom, hogy a 2012-es
esztendõ végén ismét lehetõségem van Önöknek a
megszokott köszöntõ sorokat leírni, és elkezdeni
az éves munkáról szóló beszámolót.
Ha csak címszavakban is, de fel szeretném sorolni az esztendõ legfontosabb eredményeit: Ez év
februárjában átadásra került a felújított óvoda, és

az Erzsébet Otthon új szárnyában egy új fürdõszobát, és betegszobát sikerült kialakítani.
A Belügyminisztériumtól 27 millió forintot nyerünk az óvoda tetejének cseréjére, és a vizesblokkok felújítására. A település parkgondozási eszközeire - szintén a Belügyminisztériumtól - 5,5 millió
forintot sikerült elnyerni.
A Községi Sportklub 3,5 millió forint pályázati
támogatásból vásárolhat felszereléseket, a tûzoltók
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1 millió forintot fordíthatnak a tûzoltó autó abroncsainak cseréjére.
Ez évben elkezdõdhetett a húsüzem építésének
elsõ üteme, várakozásaink szerint jövõ nyáron már
mûködni fog az elsõ ütemben megépült vágópont.
A szennyvízberuházás év elején elindult a megvalósulás - mint utóbb kiderült - igen rögös útján.
A közbeszerzési kiírások elkészítése egy egész
éves megfeszített munkát igényelt, melyet a pályázati irányító hatóság a legapróbb részletekig ellenõrzött. Az adminisztrációs munka elhúzódása miatt a meglévõ vízjogi létesítési engedélyek lejártak,
meghosszabbításukra - az idõközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt - csak a tervek
módosítása után lesz lehetõség. A munka folyik,
bízom benne, hogy egy újabb évet már nem kell elvesztegetni. Az idõveszteség annyi elõnnyel azért
járt, hogy a pályázati szabályok megváltoztak, és a
jelenlegi 85%-os pályázati támogatást 95%-ot támogatási arányig fel lehet tornázni. A munka tehát
ez irányban is folyik. A kevesebb önrész kisebb lakossági hozzájárulást is jelent, így az idõveszteséget reményeink szerint pénzbeli megtakarítással
tudjuk a lakosság felé kompenzálni.
Több pályázatunk van elbírálás alatt: az Erzsébet
Otthon további bõvítésére, a földszinti rész további komfortosítására 170.000.000.- Ft-os pályázatunk van benn, már május óta várva a bírálatra. Az
óvodai játszóudvar felújítására, az óvodapedagógusok továbbképzésére egy 30.000.000.- Ft-os pályázatot adtunk be. Egyik pályázathoz sem kellett
önrészt biztosítani.
Az ivóvízminõség-javító programban a település
önállóan indult el, és megnyerte a program elõkészítési költségeit. Az ivóvízminõség javítására irányuló munka egy új kút fúrására, és biológiai arzénmentesítõ berendezés beszerelésére irányul. A
program tartalmaz még egy 20%-os vízhálózat rekonstrukciót, és a tûzcsapok cseréjét is. A település
technikai függetlenségét a vízszolgáltatás terén
egy hét éves küzdelem után sikerült megõrizni. Az
önálló vízellátás technikailag kevésbé sérülékeny,
és a helyi közösség megõrizheti befolyását a saját
ellátására. Rendelkezünk a megvalósításhoz szükséges elvi engedélyes tervekkel, és a pályázat második köréhez szükséges megvalósíthatósági tanulmánnyal. A pályázatunkat a program fizikai
megvalósítására 2013. évben tudjuk beadni. A pályázathoz szükséges önrészt a Belügyminisztérium
az EU önerõ alapjából biztosítja.
Az önkormányzat ez évben - mint az a fenti felsorolásból is látszik, olyan pályázatokra koncentrált, amelyek kis önrésszel, vagy önrész nélkül is
benyújthatók. A fejlesztési forrásokat két jármû be-

szerzésére koncentráltuk: az amerikai iskolabusz,
és egy új teherautó megvásárlására. (Nagyon idõszerû lett volna az egyik kilenc személyes mikrobusz cseréje is, de az, az ez évi keretbe sajnos már
nem fért bele.)
Az amerikai iskolabusz magyarországi mûszaki
vizsgáztatása megtörtént, napokon belül üzembe
fog állni. A jármû három éves, és 27.000 mérföldet
futott (a gyári zsírozás még megvan a jármûvön).
Fogyasztása fele a VOLVO busznak, így sokkal
gazdaságosabban oldható meg a gyermekek utaztatása.
A megvásárolt 3,5 tonnás teherautó az év elsõ felében került az önkormányzat tulajdonába. A teherautó saját értékét megközelítõ adományt szállított már Németországból a település szociális és
egészségügyi intézményeibe, így a megvásárlására
fordított pénz még ez évben nagyrészt megtérült.
Az elmúlt évtized folyamatos kormányzati megszorítások mellett a település fennmaradására, fejlesztésére hitelbõl kellett forrást elõteremteni.
Megtettük, mert a másik lehetõség a dolgozók elbocsátása, intézmények bezárása, a település elsorvasztása lett volna. A hitel mértéke az elmúlt évben már jelentõsen csökkent, a település önerõbõl
is képes volt törleszteni. Ezzel együtt a legnagyobb
örömmel számolok be arról, hogy a Kormány döntése szerint 2012. december 28-án Fábiánsebestyén
minden adósságától megszabadul. A fejlesztések
persze a településen maradnak, az épületek, az
eszközök, a jármûvek a jövõben is a falu közösségét fogják szolgálni. A legfontosabb, hogy a megõrzött munkahelyek az elmúlt években számos
családnak biztosítottak biztos megélhetést, és ez a
jövõben is így maradhat.
Szeretném megköszönni Farkas Sándor úrnak a
Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatójának, aki országgyûlési képviselõnk is egyben, Szabó János úrnak,
a Pankota Kórógy Kft. ügyvezetõ igazgatójának a
munkánkhoz nyújtott nélkülözhetetlen segítségét.
Külön szeretném megköszönni e helyen is Dr.
Deutsch Tamás Európa Parlamenti képviselõ úr és
Dr. Latorcai János országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés alelnökének munkáját, településünkért
végzett eredményes lobbizását.
Áldott, szeretettel teljes Karácsonyi Ünnepeket
kívánok Önöknek Fábiánsebestyén Község Önkormányzata nevében és kérem, hogy kívánják ezt
mindannyian egymásnak is.
Fábiánsebestyén, 2012. december 17.
Tisztelettel:
Dr. Kós György
polgármester
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Tisztelt Polgármester Úr!
Rendkívül nehéz, küzdelmes esztendõ van mögöttünk. A világgazdaságban bekövetkezett gazdasági
válság, a hazai nehézségek, a nyakunkba szakadt államadósság, a rendkívüli aszály mind – mind akkora
terhet jelentenek, hogy mindegyik elegendõ önmagában ahhoz, hogy szinte reményt vesztetté váljunk.
Nem tettük, nem tehetjük. A rendkívüli körülmények rendkívüli intézkedéseket követeltek. A megtett
intézkedések hatására nyugodtan állíthatom, hogy
kis hazánk minden nehézség ellenére stabilan áll a
talpán, gazdasága sokkal jobban bírja a megpróbáltatásokat, mint nála lényegesen jobb, kedvezõbb helyzetbe „született” ország. Ez természetesen nemcsak a
kormány, hanem valamennyi honfitársunk közös érdeme.

Közmeghallgatás
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselõ-testülete ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évben végzett munkáról közmeghallgatás 2013. január 29-én kerül megtartásra
18 órai kezdettel a Faluházban.
TERVEZETT NAPIREND:
1.) Beszámoló Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának 2012. éves munkájáról.
2.) Tájékoztató a település elõtt álló 2013. évi

Tudjuk, hogy ezeket az eredményeket a megfeszített munkák, az idegõrlõ viták, a gondok, az állandó
stresszhelyzet eredményezte. Meggyõzõdéssel hiszszük, hogy közös erõvel túl leszünk a nehézségeken.
Köszönet mindenkinek a türelemért.
Mint bizonyára tudja, nemzeti kormányunk döntése alapján az ötezer fõ alatti települések teljes adósságállományát átvállalja az állam. Így Fábiánsebestyén lakosságának karácsonyfája alá az adósságállományuk teljes átvállalását adjuk.
Kérem, engedje meg, hogy Önnek, a képviselõtestületnek, és természetesen a település
valamennyi lakójának áldott, békés, meghitt karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánjak.
Szentes, 2012. december 12.
Farkas Sándor
Országgyûlési Képviselõ
FIDESZ – KDNP

feladatokról, tájékoztató a 2013-évi fejlesztési feladatokról.
3.) Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító
építésének megkezdésével kapcsolatos feladatokról.
4.) Városi cím pályázat benyújtásáról adott
tájékoztató.
Kérjük, hogy a Közmeghallgatáson minél többen
vegyenek részt.
Fábiánsebestyén, 2012. november 25.
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Hírek az általános iskolából
A 2012/2013-as tanév indításához is hasonló elõkészítési, szervezési feladatok megoldása volt szükséges,
mint az elõzõekhez.
Már az augusztusi Fábiáni Falu Fesztivál indításához
szerveztünk egy "rendkívüli gyermeknapot" hogy tovább erõsítsük kapcsolatunkat az iskolánkba járó gyermekekkel és szüleikkel. Az esemény jelentõs érdeklõdés
mellett a résztvevõk elégedettségére zajlott le, melynek
az "Apraja Napja" nevet adtuk.
Augusztus 22-én megtartott alakuló értekezletünkön
tisztáztuk a tanévkezdési feltételeket és az augusztus
31-én rendezett tanévnyitó ünnepélyünket követõen
szeptember 3-án elindítottuk a 2012/2013-as tanévet.
Örömmel állapíthattuk meg, hogy az elõzõ tanév végén elballagott nagylétszámú nyolcadikososztályt követõen is egy fõvel nõtt iskolánk tanulóinak száma. A helyi Önkormányzat képviselõ testületének döntése értelmében idén is ingyenesen kapta meg a tankönyveit valamennyi tanítványunk. A mai gazdasági helyzetben ez
hatalmas segítség volt a családoknak és még nekünk
pedagógusoknak is, mert akadálytalanul kezdhettük
munkánkat. Jelentõsen megnõtt a napközit és a tanulószobát igénybe vevõk száma, ezért egy napközis csoporttal többet indítottunk, mint az elõzõ tanévben és a
6. évfolyamon a magas tanulólétszám miatt törvényességi és szakmai okokból két osztályt indítottunk.

Valamennyiünket megrendített, hogy a nyári szünetben Molnárné Gál Antóniát elveszítettük, nagyon jó
szakember, kiváló ember volt, emléke szívünkben örökké élni fog. Õ egyedüli ének szakosunk volt, ezért a 100
%-os szakos ellátottság érdekében énekszakost kellett
keresnünk, akit Kis-Rácz Antalné személyében meg is
találtunk.
A tanévkezdést követõen rövid idõn belül megtartottuk minden osztályban a szülõi értekezleteket, ahol tájékoztattuk a szülõket és õk is elmondhatták kérdéseiket,
véleményüket.
Szeptember hónapban az elsõrendû feladatunk az
volt, hogy zökkenõmentesen elindítsuk a tanévet és ez
megítélésem szerint sikeresen meg is történt. Az alsó tagozaton már ekkor lekezdték szervezni a kollégák,
hogy a tanulóink minél jobb betekintést nyerhessenek a
népszokások világába. Tulajdonképpen azóta is hónapokra lebontva kalandoznak a magyar hagyományoknak, szokásoknak a sajátos és különleges világában.
Terveink szerint ez a tevékenység lefedi az egész tanévet.
Szeptemberben diót törtek, madárijesztõket készítettek, amelyekre szavazni lehetett és ezek alapján eldõlt,
hogy melyik közülük a legjobban sikerült, a legtetszetõsebb.
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Többet között:
"
Toldi erõpróba = "Az iskola Toldija"
"
Aranytúra = akadályverseny
"
"Arany csillag születik" = népdal énekverseny
"
Mesemondó verseny
"
Múzeumi foglalkozások (népszokások, szüret, stb.)
"
Illusztrációs rajzverseny térségi szinten
- alsó tagozat: Arany László mesék
- felsõ tagozat: Arany János: A Toldi balladák
versenyek, rendezvények kerültek megszervezésre.
A projektet stílszerûen Arany János halálának 130. évfordulóján zártuk, ezzel is kifejezve tiszteletünket.
Ezen ünnepélyes alkalommal értékeltük az elmúlt 3
hét tevékenységét, eseményeit és okleveleket adtunk át
a legügyesebben szereplõ tanulóknak.
Az ünnepélyt az ált.iskola aulájában tartottuk, melynek színvonalát az iskolai énekkar bemutatkozó szereplése is emelte, amelyhez a zenei aláfestést Laczkó Péter
citerázása biztosította (köszönjük neki). Megcsodálhattuk Berendi Lívia 6.osztályos tanuló fagottjátékát és
meghallgathattuk a Családi kör címû verset Csizmadia
János 8.osztályos tanulónk élményt jelentõ elõadásában.
Közvetlenül ez után következett a Faluházban október 23-i nemzeti ünnepünk megünneplése.

A hátsó udvarban megépítették a csõsz kunyhóját, ostort pattogtattak és folyamatosan gyarapodott az a régi,
népi használati eszközökbõl nyitott kiállítás a Könyvtár
elõtti folyosó szakaszon. Most pedig már javában folyik
a Karácsonyi mûsor szervezése.
Októberben megemlékeztünk az Aradi vértanúkról, a
tanulók a tantermekben az iskolarádión keresztül kaptak ünnepi tájékoztatást, hogy pontosan tudják miért is
illik ilyenkor méltóképpen megünnepelni október 6-át.
Hirdettünk illusztrációs rajzversenyt, mesemondó
versenyt az alsó tagozatosoknak. Mindkét területen jelentõs érdeklõdés mutatkozott.
Már szeptemberben megkezdtük az elõkészítését,
szervezését annak a 3 hetet meghaladó projektnek,
amelyet iskolánk névadójának Arany Jánosnak, az Õ
emlékének szenteltünk. Célunk az volt, hogy tanítványaink megismerjék és megszerethessék életét és munkásságát, gyönyörû verseit. Hiszen olyan ember, nagy
költõ volt Õ, aki bármilyen politikai vagy társadalmi
rendszerben, korban, kiérdemelte és megkapta a maradéktalan elismerést, tiszteletet.
A három hét alatt már a délelõttök során is, ahol csak
lehetett érintettük, felidéztük Arany Jánost és a mûveit
a tanítási órák keretében.
Délutánonként pedig tervezetten és szervezetten zajlottak az események az iskola mindkét tagozatán, sõt
még a mûvészeti iskolások is bekapcsolódtak.

A 8.osztályosok Kokovai Ilona osztályfõnök vezetésével igen színvonalas mûsort adtak és nagy-nagy örömünkre végre megtörtént, amit már régóta szerettünk
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volna megvalósítani: nem meghallgattuk, hanem ÉNEKELTÜK a magyar Himnuszt.
November hónap csendesebben telt, de ez idõ alatt is
voltak rendezvényeink, versenyeink, pl. Fogászati és
testápolási vetélkedõ az alsó tagozaton.

dezvényünkkel zárjuk, ennek szervezése is már folyamatban van.

Most pedig nagyon várjuk a Mikulást, elõzetes információk szerint nem hiába, mert Önkormányzatunk
Képviselõtestületének döntése szerint minden tanulónk
számára kerül csomag a puttonyba.
December hónapot a december 21. Szeretet Napi ren-

Diótörõ
A 4. osztályos diákok 2012. december 12-én,
szerdán a Szegedi Nemzeti Színházba mennek a
Diótörõ címû elõadásra. A kedvezményes utazás
lehetõségét köszönik az osztályfõnökök!
Szalainé Balog Ágota és Sebõk Edit

Iskolabusz átadása
Az iskolabusz hivatalos átadására 2012. december 21-én reggel 8 órakor kerül sor. Az ünnepségen beszédet mond Deutsch Tamás európai parlamenti képviselõ és Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ.
Egyben leleplezésre kerül Arany János mellszobra az iskola aulájában.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Népszokások
"Rokka surrog, orsó perdül,
száll a fonóének:
viszacsendül, amit hajdan
daloltak a vének."
Andersen

Tisztelt Olvasók! Ennyit kívántam Önökkel megosztani a teljesség igénye nélkül.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Tisztelettel: Faragó M. Ferenc
isk.igazgató

Kalandozásra hívtuk az iskola apraját-nagyját a
népszokások világába. Az egész tanévet átölelõ
programsorozatba vágtunk bele, mely a magyarországi népi szokásokat eleveníti fel játékos formában. A népszokások jelentõs része a naptári évhez
fûzõdik. Az évszakok változásához, a napfordulókhoz, a mezõgazdasági munka egyes fázisaihoz,
állami és egyházi ünnepekhez egyaránt meghatározott rítusok fûzõdnek. E rítusok néha egyetlen
napra korlátozódnak, máskor azonban ciklusokat
alkotnak: így beszélhetünk pl. télközépi, kora tavaszi, májusi-pünkösdi szokássorozatról.
Minden hónapban kiemelünk egy-egy jeles napot vagy szokást. Szeptember hónapban csõszkunyhót építettünk, diót törtünk, madárijesztõt
készítettünk és ostort pattogtattunk, míg októberben szüreti mulatságot rendeztünk. Folyamatosan
gyûjtjük az épp aktuális hónap receptjeit, mert
szeretnénk évvégére összeállítani a Nagy Arany
receptgyûjteményt. Decemberi feladatunk a karácsony és szokásai, hisz a szeretet legteljesebb kinyilvánítása e ünnepkör köré fonódik. Reményeink szerint egy kis mûsort állítunk össze, melyet a
szülõknek szeretnénk elõadni.
Bevontuk a kedves szülõket is egy-egy fe-ladatba, kutatásba, közelebb hozva így a generációkat
egymáshoz. Köszönjük az eddigi segítségüket!
Az iskola épületében, az alsós részen (a könyvtár
elõtt) egy kis múzeumot állítottunk fel, mely minden nap szaporodik valamilyen régi tárggyal. Köszönjük a felajánlóknak!
Kiss Ágnes és Felföldiné Virág Klára
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Mûvészeti Iskola
Mûvészeti Iskolánkban idén is négy tanszak (dráma, néptánc, társastánc, grafika) indult. A gyerekek
lelkesen járnak a foglalkozásokra.
Versenyeken és bemutatókon ezekben a hónapokban még kevésbé vettek részt a tanulók, fõként a grafikások pályáztak rajzversenyekre. Pl. az iskolánk által szervezett Arany János és Arany László mûveihez, meséhez készített területi illusztrációs rajzversenyre alkottak többen, és értek el szép eredményeket,
valamint Jancsó Laura 6/b. osztályos tanuló a Madármentés, lélekmentés címû országos rajzversenyen a
11-14 éves korosztályban megosztott 2. helyet ért el.
A táncos és drámás csoportok mûsorait a Falukarácsonyon láthatjuk legközelebb.
Hercz Szilvia
mûvészeti iskola vezetõ

Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány
A Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány a 2012/13-as tanévben az elõzõ évek hagyományaihoz
hûen támogatja iskolánk tanulóit.
Továbbra is örömmel fogadunk anyagi támogatást és tisztelettel megköszönjük a részünkre utalt adók
1 %-át.
Számla számunk: 57400286-10000616, melyet a FONTA Credit Takarékszövetkezet fábiánsebestyéni fiókja vezet.

Adószámunk:18464609-1-06

Vargáné Lakos Eszter
kuratórium elnöke
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Az óvoda életébõl
Elõször is szeretném megköszönni, mint a kuratóriumelnöke, hogy felajánlották óvodásaink számára az adójuk 1 %-át. Ezzel a segítséggel több
rendezvényünk lebonyolítása zökkenõ mentesebbé fog válni.
A tavalyi tanévben a bevétel egy részét az óvodai kirándulás kiadásaira ill. készségfejlesztõ eszközök, játékok vásárlására fordítottuk.
Az idei tanévben is folytattuk a kompetencia alapú óvodai oktatási programcsomagot. Immáron 4.
éve. Munkánkat rendszeresen, tervszerûen végezzük az elõre megbeszéltek alapján. Ebben nagy segítséget nyújtanak az óvodai dajkák és a technikai
személyzet. Munkájukért köszönet jár! Itt szeretném még megköszönni kollégáim odaadó, elhivatott, magas színvonalú szakmai munkáját!
Feladataink a következõek voltak ebben a félévben:
Munkatársi értekezlet, majd szülõi értekezletek
alkalmával megbeszéltük a tanév feladatait, elvárásait, teendõit.
Meghatároztuk ill. elvégeztük a minõségirányítási tevékenységeket, feladatokat.
Hitoktatást, néptáncot és egyéni megsegítõ foglalkozásokat (logopédiai, fejlesztõ pedagógiai,
pszichológiai) szerveztünk óvodásainknak.
Szeptemberben a nagycsoport a szentesi piacra
tett látogatást.
Egyéni és csoport fotózást szerveztünk szülõi kérésre az óvodába. Ez csoportonként történt.
A középsõ csoport október hónapban kiránduláson vett részt szülõk kíséretével, a szegedi Játékdzsungel Játszóházban.
Tûzriadó próbát végeztünk november 06-án. Az
óvodát 2 és fél perc alatt sikerült kiüríteni.

A gyermekek fegyelmezetten viselkedtek; a dolgozók felkészülten, határozottan irányították a
gyermekeket.

Látogatást tettünk a Mentési Központba november 07-én. Megfigyeltük a tûzoltók felszerelését, a
tûzoltó autót. A gyermekek nagy örömére az oviba
a tûzoltó autó vitt minket vissza csoportonként.
Farmeros jótékonysági bálat szerveztünk november 10.-ére. A bálra igen nagy volt az érdeklõdés.
Sikeresnek értékeltük. A tiszta bevétele 190.000 Ft
lett, amit kirándulásra ill. egyéb óvodai rendezvény támogatására fogunk fordítani. Köszönet ez
úton is minden támogatónak, aki hozzájárult bálunk sikeréhez!
November 13-án az ÁNTSZ tartott ellenõrzést
óvodánkban. Mindent rendben találtak. Egyedül
két csoportszoba parkettájának lamináltra való
cseréjére hívták fel a figyelmünket.
November 30-án Gondolkodj Egészségesen! napot fogunk tartani. A gyermekek egy alapítvány
jóvoltából egyforma egészségcsomagokkal térhetnek majd haza ezen a napon.
December 6-án megérkezik a Mikulás az oviba.
December 2. hetében családi délutánt szervezünk csoportonként a szülõkkel. Ennek lényege,
hogy az oviban a gyermek együtt készülhessen a
szülõvel a karácsonyi ünnepre egy kis barkácsolással egybekötve.
December 17-én a szegedi Csiga duó fog karácsonyi jellegû elõadást tartani ovisaink számára.
December 19-én Fenyõünnep az óvodában. Az ünneplés csoportonként ill. közösen is megtörténik
majd.
SZERETNÉK MINDENKINEK KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNI!
Révész Anikó
óvodavezetõ

10

Magányosok
Karácsonya
A 2012-es évben sem szakítjuk meg hagyományunkat,
hogy gondolunk azokra az
emberekre is, akik család és
hozzátartozó nélkül, magányosan töltik el az év legszebb ünnepét.
2012. december 21-én 15
órakor megrendezésre kerül
a Községi Étkezde ebédlõjében a Magányosok Karácsonya. A meghívott vendégek
részére iskolánk 4. osztályos
tanulói kedveskednek ünnepi mûsorral. A gyermekek felkészítéséért köszönet illeti Szalainé Balog Ágotát és Sebõk Editet. Valamint köszönjük
Fábiánsebestyén Önkormányzatának, és a Községi Konyha
dolgozóinak, hogy lehetõséget biztosítottak az ünnepi ebéd
elfogyasztására, valamint a Szent Erzsébet Segítõ Szolgálatnak.
Hálásan köszönjük még Faragó M. Ferenc igazgató úrnak,
hogy évrõl évre saját készítésû ajándékokkal lepi meg a vendégeket.

Mindenható
Csontig ható szelek fújnak,
Fenyõerdõk azért sírnak.
Siratják kis fiaikat
Mert kivágják, mindazokat.
Derékba tört életútjuk,
Hová vezet, titkon tudjuk.
Eljönnek a Szentestére,
Jó gyermekek örömére.
Csontig ható szelek fújnak,
Fûtött házban gyertyák gyúlnak.
Gyermek Jézus születése,
Emberlelkek megmentése.
Megváltóként földre leszállt,
Szûz ölébõl emberré vált.
Emberarcot addig hordta,
Míg meg nem ölte gonosz horda.
Csontig ható szelek fújnak,
Magasztalni keljünk útnak.
Keljünk útra hálás szívvel,
Megkérni õt Szentmisével.
Bocsájtsa meg a gonoszságot,
Jutalmazza a szív jóságot.
Születése Szent nap nékünk,
Ha érdemeljük, legyen vélünk.
Juhos Sándor
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Nyugdíjas klub életébõl
Tisztelettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!
Pár mondatban szeretném ismertetni a nyugdíjas klub második féléves tevékenységét.
Július végén ünnepeltük az elsõ félévben volt névnapokat, amit Csongrád-Bokros Western tanyáján
tartottunk. A tanyán fõztük meg az ebédet bográcsban, a hangulatot élõzene fokozta. Ebéd után szabadprogram volt, lovas kocsikázás, aranymosás stb. Olyan jól éreztük magunkat, hogy jövõre is meg szeretnénk ismételni.
Ezután következett a falunap, ahol jótékonysági tyúkláb sütést szerveztünk. Eredetileg egy naposra
terveztük, de olyan sok alapanyag összegyûlt, hogy két napig sütöttük. Az összegyûlt összeget, ami
330200 Ft volt Oprea Danika terápiás kezelésére ajánlottuk fel. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik bármilyen formában segítséget nyújtottak.
A falunap keretei között megrendezett süteménysütõ versenyen és a kézimunka kiállításon is részt
vettek klubtársaink. Agócs István pedig magyar nótákat énekelt.
Szeptember 21-én szalonnasütéssel egybekötött teadélutánt szerveztünk, ami jó hangulatban telt el.
Ebben a félévben kétszer volt rendõrségi fórum, ahol sokan részt vettünk. Itt hasznos tanácsokkal láttak el bennünket a bûnmegelõzéssel és a közlekedéssel kapcsolatban.
November 19-én volt megbeszélésünk, ahol eldöntöttük, hogy november 25-én Nagyszénáson rendezendõ magyar nóta éneklõ versenyre elkísérjük Agócs István klubtársunkat. Aki részt vett a versenyen
és különdíjban részesült. Ezúton gratulálunk neki!
Megbeszélésre került még a záró vacsora, ami december 7-én lesz a községi étkezdében, ahova szórakoztatásunkra zenészt is hívunk.
Örömmel tudatom, hogy az õsz folyamán öt fõvel bõvült a klub létszáma, így most már 52-en vagyunk.
Ismételten felhívom a nyugdíjasok figyelmét, hogy még mindig lehet jelentkezni a klubba. Szeretettel
várunk és fogadunk mindenkit!
Végül szeretnék minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánni a klub nevében.
Szabó Lajosné
klubvezetõ
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Az Erzsébet Otthon életébõl
Köszöntöm az olvasókat és engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az elmúlt hónapok nagyobb eseményeirõl az Erzsébet
Otthon lakóinak életében.
2012-ben is, mint eddig minden évben terveztünk lakóink
számára különféle programokat,
melyekkel megpróbáljuk érdekesebbé, színesebbé tenni mindennapjaikat. Kirándulásokat szerveztünk melyek nagy népszerûségnek örvendnek ellátottjaink
körében.
Szeptember 18-án a helyi szélmalomhoz látogattunk el, ahol
ellátottjaink szalonnát sütöttek,
majd ebédre elfogyasztották a
bográcsos csirkés tarhonyát és a
palacsintát. Köszönjük Kivált István segítségét, hogy elkészülhetett a finom ebéd. Jó hangulatban
telt a délelõtt, magyar nótákat
énekeltek, táncoltak idõseink.
Szeptember 26-án a szentesi
Idõsek Klubjától kaptunk meghívást a már hagyománnyá vált Ki
mit tud? vetélkedõre, ahol a jelentkezõk a kezdeti izgalmak
után igen szép eredményeket értek el. Juhos Sándor verssel,
Bertus Sándorné és Török Rozália magyar nótákkal szórakoztatták a megjelenteket.
Október a látás hónapja, ezért
egy szemész orvos és optikus látogatott el hozzánk 9-én. Ingyenes szemészeti szûrést végeztek
az önként jelentkezõ ellátottjaink
körében. Nagy örömünkre szolgált, hogy nem kellett utaztatni,
különféle tortúráknak kitenni lakóinkat, hanem helyben elvégezték a szûrést, kiválasztották a nekik tetszõ és árban megfelelõ keretek közül a megfelelõt, majd az
elkészült szemüvegeket helyben
vehették át az idõsek.
A kellemes októberi idõjárás
lehetõvé tette, hogy idõsek napja
alkalmából
ellátogassunk
Ópusztaszerre kirándulni. A
kezdeti köd- ami csak azon a napon jelentkezett- sem szegte kedvét a kicsinek éppen nem nevezhetõ társaságnak. Negyvenen
tudtunk ellátogatni az emlékparkba és még a Feszty- körké-

pet is ingyen nézhettük meg
nemzeti ünnepünkön október
23-án. Élményekkel teli kirándulás volt, legtöbben még sosem
jártak itt és boldogan adták tudtunkra, hogy 85 éves korukra õk
is tudnak errõl a szép kirándulásról mesélni az unokáknak.
Akadt, akit a Feszty- körkép
szépsége ragadott meg, vagy éppen kavart fel az, amit ott látott,
volt akiben a falusi iskola hozott
felszínre régi emlékeket, vagy a
kosárfonás varázsa ragadta el. A
legtöbb idõsben a kiállított cséplõgép csalt elõ régi emlékeket, de
felelevenítették az emlékeket és a
fiatalabbaknak is elmondták
hogy mûködött ez a szerkezet,
ami sokszor embert próbáló feladat volt a nagy melegben. Abban viszont mindenki egyet értett, hogy feledhetetlen kirándu-

lás volt. A Szeri Csárda hangulata és a finom ebéd méltó megkoronázása volt kirándulásunknak.
November 2-án a halottakra
emlékezve ellátogattunk, a helyi
temetõbe, ahol lakóink mécsest
gyújtottak szeretteik emlékére,
virágot vagy koszorút helyeztek
elhunyt rokonaik, ismerõseik sírjára. Meghallgattuk Polgármester úr és Zsadányi József plébános úr megható beszédét elhunyt
szeretteink tiszteletére.
Végül, de nagy tisztelettel köszönjük meg lakóink nevében is
Polgármester úrnak, aki lehetõvé
tette utazásunkat azzal, hogy
biztosította számunkra a jármûveket és a finom ebédet.
Köszönöm a figyelmüket!
Dancs Ferencné
Gondozási Központ vezetõje
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90. életév
Ebben az éven ünnepelte Gráfik Györgyné
(Ady u.22.) a 90. életévét december 1-jén.
Sok szeretettel köszöntötte õt Dr. Kós
György polgármester úr és dr. Tóth Flórián
jegyzõ úr, és egyben átadták Orbán Viktor miniszterelnök úr írásos üdvözletét.
Isten éltesse sokáig, és jó
egészséget kívánunk!

Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület munkájáról
Tisztelt Olvasók!
Remélem, hogy Önök nem igazán érzékelik a helyi önkéntes tûzoltók munkájának hatékonyságát,
mert ez azt jelenti, hogy nem kerültek olyan helyzetbe, amelynél szükség lett volna a segítségükre.
Sajnos volt azért dolga a csapatnak, mert akadtak
ebben az évben is teendõink, tûzeseteket, közúti
baleseteket, egyéb káreseteket, veszélyhelyzeteket
tekintve egyaránt.
Mindkét tûzoltó autónk egész évben
hadrafogható volt és ez nagyon fontos, mert az élet
gyakran produkál olyan helyzeteket, hogy akár
hónapokig nem kell sehová vonulnunk, máskor
meg ugyanabban az idõben szükséges két esethez
is a beavatkozás.
Megnyugtató, hogy a Mentési Központban az arra kijelölt táblán a nap 24 órájában meg van a beosztás, hogy önkéntes tûzoltóink közül kit lehet, illetve kit kell kiértesítenie az ügyeletesnek.
Az pedig egyedülállóan elõnyünk, hogy a tûzoltókkal egy idõben minden esetben vonul a doktor
is, tehát az orvosi segítség (kifogástalan technikai
felszereltség mellett) azonnal jelen van és szükség
szerint akár életet is menthet.
Saját szervezésen belül önkénteseink részt vettek
elsõsegélynyújtó képzésen, valamint tagjaink többsége nemzetközi életmentõ vizsgával rendelkezik,
tehát a szakszerû segítségnyújtás is biztosított az
orvosi beavatkozásokhoz.
A jövõre is gondolva ifjú tagokat vettünk fel
egyesületünkbe, hogy minél jobban biztosítsuk a
jövõt. Új tagjaink már jól beilleszkedtek és igyekeznek részt venni egyesületünk munkájában, hogy

mielõbb megszerezzék a kellõ gyakorlatot.
A különféle beavatkozásoknál legyen az tûzeset,
baleset, egyéb, elengedhetetlen a szakszerûség.
Ezért a közelmúltban 15 fõ végzett el 40 órás tûzoltó tanfolyamot, és a végén mindenki kitûnõ eredménnyel vizsgázott. Ezeknek az ismereteknek tagjaink eddig is birtokában voltak, de adminisztratív
okok miatt ezt bizonyítanunk is kell, erre szolgálnak a megszerzett bizonyítványok.
Lehetõség szerint elindultunk a különféle versenyeken is, hogy ott is fejlesszük gyakorlati ismereteinket.
Felelõsséggel kijelenthetem, hogy technikai felszereltségünk önkéntes egyesületeket tekintve kimagasló, és mivel megfelelõ szakértelemmel párosul, ez nagyon hatékony tud lenni.
Természetesen ezek a feltételek nem maguktól
teremtõdtek meg. Nagyon sokat köszönhetünk támogatóinknak és elsõsorban a helyi Önkormányzatnak, hiszen nélkülük mûködésképtelenek lennénk.
Valamennyi segítõnknek köszönetet mondok
minden támogatásért és kérem, hogy a jövõben
sem feledkezzenek meg rólunk! Mi azzal tudjuk
mindezt meghálálni, hogy a tõlünk telhetõ legmagasabb szinten igyekszünk biztosítani községünk,
a fábiánsebestyéni lakosság biztonságát, tûzvédelmi és minden egyéb tekintetben, ami elvárható egy
ilyen önkéntes egyesülettõl.
Röviden ennyiben kívántam igénybe venni megtisztelõ figyelmüket.
Tisztelettel: Faragó M. Ferenc
egyesületi elnök

Jótékonysági tûzoltóbál
2013. január 19-én Jótékonysági Tûzoltóbál lesz a Faluházban, melyre meghívást kaptak az osztrák, német
illetve a magyarcsernyei tûzoltó vendégeink.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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S P O R T
Tisztelt fábiánsebestyéni sport barátok!
Rövid beszámolót állítottam össze a Községi
Sport Kör labdarúgó szakosztályának 2012/13.
szezon õszi fordulóiról.

Zoltán, Banka Sándor, Berezvai Dávid, Szöllõsi
Csaba, Prágai Péter, Baráth Balázs, Nagy Róbert,
Nagy Gergõ

Az õszt 2 felnõtt és 3 utánpótlás csapattal kezdtük. A csapatok teljesítményét külön taglalnám a
legkisebbektõl a felnõtt csapatokig.

U12

Játékos keret: Veres Richárd, Glembóczki András, Veres Lionel, Veres Larion, Miszlai Máté, Fási
Ádám, Bartucz András, Szabó Máté, Fazekas Róbert, Csontos Simon, Vadász-Nagy Vilmos, Jancsó
Bence, Valach Martin, Györgyi Csaba, Kasza Tibor,
Andula Tibor, Vincze Zoltán, Kotvics Zsolt, Nagy
Beatrix, Túri Dominik, Györgyi László, Rácz Kevin, Grósz Bence
A gyerekek 5 mérkõzést játszottak, ahol 4 mérkõzésen minimális vereséget szenvedtek és 1 mérkõzésen gyõzelmet ünnepelhettek.
Náluk meg kell jegyezni, hogy a csapat egy részét 8-10 évesek alkotják, de õk is jól megállták a
helyüket a 11-12 éves ellenfelekkel szemben. Gratulálok az eredményeikhez, illetve köszönöm az
edzésekhez és a mérkõzésekhez való pozitív hozzáállásukat.

Sajnos náluk nagyon rövid a keret, a mérkõzések
nagy részén alig tudtak kiállni, ehhez képest tisztesen helytálltak. Náluk a hozzáállás javulása még
több sikert eredményezne.
A bajnokság állása:

2013. tavaszától a sportkört kötelezi a Csongrád
Megyei Labdarúgó Szövetség, hogy a Bozsik Programba csatlakozva ki kell állítani az U7, U9, és az
U11-es korosztályokat. Ezért itt megragadnám az
alkalmat, hogy toborzót hirdessek ezen korosztályokba való csatlakozáshoz, tehát minden gyermeket, aki szeretne csapatban focizni szeretettel várunk. A szülõk bármilyen kérdéssel kereshetik Faragó M. Ferenc elnököt, Skorka Zoltánt, Györgyi
Csabát, és Czibola Lajos ügyintézõt.

U16

Játékos keret: Terhes József, Baráth Balázs, Dragony György, Farkas Zsolt, Fási Ádám, Fási Bence,
Tóth-Kovács Sándor, Áncsán Dániel, Hodroga
Márk, Jaksa Dávid, Kasza László, Korcsmáros Sándor, Nagy Róbert, Prágai Péter, Puskás-Varga Martin, Páli Viktor, Rácz Kevin, Valach Martin, Györgyi Csaba
Az eredményeik nem túl rózsásak. Ennek legfõbb oka, hogy a csapat 80%-a fiatalabb mint a az
ellenfelek, tehát 15-16 éves ellenfelek ellen 12-14
éves gyerekek játszanak a csapatunkba. A másik
probléma, hogy a mérkõzésekre a felsorolt játékosok közül egyszerre 12-13-an mennek el. A tavaszra ezen kell javítani. Egy jó tavaszi alapozással lehet elõre lépni.

U19

Játékos keret: Terhes József, Fási Bence, Felföldi
Richárd, Szabics Jenõ, István Zoltán, Szeleczkei

Megyei II. osztály felnõtt:

Játékos keret: Varga-Dudás András, Csorba János, Felföldi Lajos, Kabai Illés, Rózsa Péter, Papp
Lajos, Sajti Imre, Andrikó László, Skorka Zoltán,
Borák Jenõ, Györgyi Csaba, Egri Csaba, Horváth
Antal, Piti János, Balla Csaba, Havancsák Péter,
Jámborcsik Erik, Petõ Zsolt
A kerethez tartoznak, illetve pályára léptek a csapatban:
az ifi csapatból Banka Sándor, Berezvai Dávid,
Felföldi Richárd, Nagy Gergõ
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a megy III-as felnõtt keretbõl Kozák Gergõ, Banka Sándor, Bihari Gábor, Bodzás Ádám.

A csapat a tabellán betöltött jelenlegi pozícióját
okozó tényezõk: edzés látogatottság hiánya, a pozitív eredmények hiánya miatt elõ jövõ csapaton
belüli morális problémák, a csapatot terhelõ fokozatos játékvezetõi tévedések, kiállítások, sérülések,
munkahely, illetve az, hogy néhány játékos több
mérkõzésrõl való hiánya, amivel együtt jár a keret
gyengülése.

Megye III. felnõtt:

Kerete: Kós György Gergõ, Bihari Gábor, Kasza
Tibor, Benedek Tibor, Seres Viktor, Banka Sándor,
Kozák Gergõ, Bodzás Ádám, Csentes János, Erdélyi Miklós, Goda Péter, Harkai Tibor, Iván Péter,
Jutasi Ignác, Somogyi Attila, Vida-Szûcs István,
Surányi Zoltán, Vass Zoltán, Vincze Imre.
Pályára lépett még: Varga-Dudás András, Banka
Sándor, Nagy Gergõ, Berezvai Dávid, Felföldi Richárd, Felföldi Lajos, Horváth Antal, Papp Lajos.
A csapat hozzáállása a mérkõzésekhez jó volt,
eredményessége annak tükrében, hogy most alakult és vannak olyan játékosok, akik több év kihagyása után tértek vissza jónak mondható.
Tavaszra a keretben változás nem várható.
A bajnokság õszi végeredménye:

A tavaszra várható változások: 2 játékos Papp
Lajos és Sajti Imre /az utóbbi már az õsz végén is
/ munkahely miatt biztosan szünetelteti a játékát
csapatunkba.
A csapatunkkal kapcsolatban, ami a jövõt illeti
többrõl, beszámolni nem tudok.
A bajnokság állása:

Végül a sportkör nevében szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, aki bármilyen
módon támogatta szakosztályunkat. Külön kiemelném a Fábiánsebestyén Község Önkormányzatát, aki hétrõl-hétre biztosította az utazáshoz
szükséges gépjármûveket, illetve karban tartotta a
labdarúgó pályát és annak környékét. Ezen felül
köszönöm a buszsofõröknek, akik kicsit szabadidejüket is feláldozva a hétvégéken elszállították
csapatainkat a mérkõzésekre.
A szurkolóinknak a sportkör nevében megköszönöm a buzdító szavakat.
Mindenkinek jó pihenést és szeretetben gazdag,
szép Karácsonyt és boldog Új Esztendõt kívánok!
Skorka Zoltán
Labdarúgó szakosztály vezetõségi tagja
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19. Duna-Alpesi Kupa, Fábiánsebestyén
Magyar siker egyéniben és csapatban is
Augusztus utolsó hétvégéjén Fábiánsebestyén
adott otthont a 19. Duna-Alpesi Kupa kettesfogathajtó versenynek, mely egyben a magyar bajnokság is volt a kettesek részére. Az alapítás (1979)
óta negyedik alkalommal rendezték meg hazánkban e rangos nemzetközi versenyt.
A fábiánsebestyéni házigazdák a tavaszi nemzetközi fogathajtó verseny után azonnal hozzá kezdtek a Duna-Alpesi Kupa (DAK) elõkészítéséhez.
Befejezték a korábban megkezdett beruházásokat,
fejlesztéseket, melyek révén a Kinizsi Park a lovassport több szakágának is helyet tud biztosítani. A
szervezõk ugyanis a jövõben nyitni kívánnak a
nyerges sportok felé is, ezért már most a fogathajtás mellett gyermekügyességi versenyt, military
derbyt, díjugrató versenyt is rendeztek. Óriási változás, fejlõdés volt tapasztalható a területen, az
egységes képet tájépítész segítségével alakították
ki. Stílusos kapuk fogadták a látogatókat, megépült a 156 ló fogadására alkalmas boxrendszer és
az a létesítmény is, melyben konferencia termet,
oktató termet, öltözõket, vizes blokkot alakítottak
ki. A lovaspark az átalakítások, a fejlesztések révén
kiváló helyszíne volt a versenyeknek, programoknak. Az elõzetes sajtótájékoztatón Lázár Vilmos, az
MLSZ elnöke a lovassport kis ,,ékszerdobozának"
nevezte Fábiánsebestyént.
A felkészülés utolsó szakaszában néhány rossz
elõjel miatt ráncolódott a szervezõk homloka. Az
alapzsûri elnökének felkért dr. Franz Josef Vetter,
nemzetközi bíró váratlanul elhunyt (a hajtók a verseny idején fekete karszalaggal emlékeztek a kiváló szakemberre), a zsûribe ezután felkért bíró balesetet szenvedett, a nevezések száma nem a tervek
szerint alakult (mindössze 7 nemzet 30 fogata vett
részt, 12 magyar és 18 külföldi hajtó állt rajthoz) és
az idõjárás elõrejelzés is a kánikula folytatódását
mutatta. A bekövetkezett naponkénti 35-40 fokos
hõség (a vörös riasztás) kedvezõtlenül befolyásolta
a látogatók számát, nagyobb odafigyelést igényelt
a versenyzõk és a lovak védelme is.
A nagyszabású program a nulladik napon a
megnyitó ünnepséggel vette kezdetét, sajnos a hõség elriasztotta a nézõket és a nagy meleg miatt a
fogatok is csak egy rövid tiszteletkörre érkeztek a
pályára. A bemutatással/álló bírálattal kezdõdött
az elsõ versenynap. A Váczi Ernõ által vezetett bíráló bizottság elé 9 fogat érkezett, 3 magyar és 6
külföldi hajtó vállalta a ma már önkéntes versenyszámot. Az Osztrák Lovas Szövetség által felajánlott díjakért az elsõ helyen holtverseny alakult ki
Papp János és Gergely János között, a harmadik

Galambos Nándor lett.
A díjhajtás elsõ napján négy egyesfogat (egy versenyen kívül) és a csak a magyar bajnokságban
szereplõ 11 kettesfogat mutatta be programját, a
második napon a DAK résztvevõi indultak. Az
egyesfogatok közül Nyúl Katalin bizonyult a legeredményesebbnek. A kettesfogatok díjhajtását a
DAK mezõnyében Lázár Vilmos nyerte, Margitai
Sándor és ifj. Nagy Tibor elõtt (mindhárman a magyar csapat tagjai). A csapatversenyben az elsõ
szám után a magyarok álltak élre. A szombati
maratonhajtás napján több, mint 60 szakember
(versenybíró, segítõ, pályaszolgálatos) biztosította
a verseny zavartalan, szabályos lebonyolítását. A
fogatok 10 percenkénti indítása miatt egész napossá váló szolgálat ellátása kissé megviselte a feladatot teljesítõket. A maratonpálya E szakaszán 8 akadályt kellett teljesíteni a fogatoknak, a lovak védelme érdekében 3 perccel megnövelték az E szakaszon elõírt idõhatárt. A maratonhajtás kitûnõen sikerült Lázár Vilmosnak, aki megnyerte ezt a számot is. Margitai Sándor kiegyensúlyozott hajtással, a nyolcadik helyen, minimális pont lemaradással zárt és ezzel segítette a csapatot. Két nap után
egyéniben Lázár Vilmos, csapatban a magyarok
álltak az élen.A Fintha Gábor nemzetközi pályaépítõ által tervezett pálya igencsak feladta a leckét
a hajtóknak, mindössze ifj. Galbács Ferenc tudott
alapidõn belül, hibátlanul teljesíteni, s ezzel nyerni. Egy-egy verõhibával és némi idõtúllépéssel követte õt a cseh Radek Nesvacil és Papp János. Utolsóként hajtott a pályára Lázár Vilmos, a 15-ös, öszszetett akadályban 2 verõhibát vétett, majd a 16-os
akadály után egy pillanatra megállt a fogat, a nézõtéren döbbent csend, ilyet még nem látott világbajnokunktól senki, de mire ez átfutott a nézõk
agyán már a soron következõ akadályban volt,
összesen 7.05 ponttal zárt (1.05 pontot az idõtúllépésért kapott), így a negyedik lett. Mindez nem veszélyeztette összetett elsõségét, így a Duna-Alpesi
Kupa is bekerült a domonyvölgyi Világbajnokok
Termébe, ahonnan ez a trófea még hiányzott.
A DAK összetett versenye teljes magyar sikert
hozott. Egyéniben a gyõztes Lázár Vilmos állhatott
a dobogó legmagasabb fokára, mögötte, a
maratonon és az akadályhajtásban is kitûnõen szereplõ, ifj. Galbács Ferenc végzett, bronzérmes lett
Margitai Sándor. A csapatversenyt is a magyarok
nyerték, a csehek és az osztrákok elõtt. A csapatban, Lázár Vilmos mellett, a ,,trónkövetelõ" fiatal
hajtók teljesítették a tõlük elvártakat, teljesítményükkel igazolták a csapatba kerülésük jogosságát,
rácáfoltak az elõzetes ,,szirénhangokra".
A kettesfogathajtó magyar bajnokságért 23 fogat
szállt harcba. A magyar bajnok Lázár Vilmos lett,
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ezüstérmes ifj. Galbács Ferenc és bronzérmes Margitai Sándor. A magyar bajnokság csapatversenyét
Pest megye (Lázár Vilmos, Varga Péter, ifj. Galbács
Ferenc) nyerte, második lett Dél-kelet Magyarország csapata (Galambos Nándor, Hódi Károly,
Papp János), harmadik helyen végzett SzabolcsSzatmár-Bereg megye (Margitai Sándor, Kovács
Szabolcs Tamás, ifj. Fekete György).
Az egyesfogatok is kihasználták a lehetõséget és
három hajtó rajthoz állt a versenyen, Nyúl Katalin
két lovát is kipróbálta a vb elõtt. A két számban
vezetõ Nyúl Katalint az akadályhajtásban megelõzte Rondzik Gábor. A vasárnapi díjátadás alkalmával került sor az Európa Bajnokságon kitûnõen
szerepelt pónifogathajtók köszöntésére.
A fogathajtással párhuzamosan a nyitott lovardában is zajlottak lovasversenyek. A military derbyt Saller Gábor nyerte. A
díjugrató B4 számban
Szász Attila, a B5-ben Kovács Kaarlo gyõzött. A
gyermekügyességi verseny keretében közel húsz
versenyszámban álltak
rajthoz a kis lovasok, az
eredmények a GYEPOSZ
honlapján(www.gyereklovasverseny.hu) láthatók.
Az öt nap programja a
sport mellett a lovas szakmai programokról és a kikapcsolódásról is szólt.
Két alkalommal a Kincsem Nemzeti Lovasprogram került középpontba,

kerekasztal beszélgetés
keretében a gyermeklovagoltatás, a konferencia
témájakánt maga a program szerepelt.
A pénteki díjhajtás
után rendezték meg a
Lókötõshowt, mely látványos ügyességi verseny volt a fõleg külföldi
versenyzõkbõl verbuválódott csapatok között.
A szombati éjszakai lovasbemutató nagy közönségsikert aratott. A
villanyfényes pályán,
csaknem telt ház elõtt,
lovas kaszkadõrök, dámalovasok, lovastornászok, csikósok látványos
bemutatói mellett bemutatkoztak a spanyol lovasiskola hazai képviselõi is. A programot pompás
tûzijáték zárta. Ezeken kívül minden este színes
mûsor várta az érdeklõdõket, humoristák, népszerû együttesek, énekesek, népi táncosok szórakoztatták a közönséget.
A rendezvény területén ismét megnyílt az Ízek
utcája, a hungarikumok széles tárházával. Hagyományos kézmûves kirakodóvásár kínálta portékáit. A gyerekeket sokféle játék lehetõség várta. Fotókiállítás nyílt ifj. Baranyai Antal képeibõl. Az elsõ
napok kivételével, esténként igazi fesztivál hangulat alakult ki a Kinizsi Parkban.
Rendkívül nagy média érdeklõdés kísérte a rendezvényt, ami jótékony hatással volt a lovassport
népszerûsítésére.
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Véradás
A központi véradó ünnepség november 16án volt Szentesen a Központi Konyha
ebédlõjében.
Itt a 30-szoros és az annál többszörös
véradók kitüntetésére került sor. Most 178 fõt
köszöntöttek.
Községünbõl 8 fõ vehetett át kitüntetést.
70-szeres véradó:
Kánvási Imre Fábiánsebestyén, Táncsics u. 11.

Az idei utolsó (harmadik) véradásunk
október 30-án volt. 41 fõ jelentkezett és ebbõl
39 fõ adott vért. Új véradó 2 fõ volt.
A véradás után az Önkormányzat egy vacsorával vendégelte meg a véradókat, amelyet
Dr. Kós György Polgármesternek köszönünk
meg.
A 10-szeres, 20-szoros véradókat is köszöntötték itt.
10-szeres véradók:
Boldizsár József
Fábiánsebestyén, Árpád u. 6.
Szõke Tamás
Fábiánsebestyén, Szabadság u. 11.
Valkai Péter
Fábiánsebestyén, Bercsényi u. 5.
20-szoros véradók:
Ábrahám Mónika Fábiánsebestyén, Szabadság u. 33.
Csentes Pál Fábiánsebestyén, Szabadság u. 35.
Sándor Csaba Fábiánsebestyén, Mátyás k. u.1.
Vida Róbert Fábiánsebestyén, Kossuth u. 6/1.

60-szoros véradó:
Takács Mihály Fábiánsebestyén, Belsõ d. 3.
Vida- Szûcs István Fábiánsebestyén, Arany J. u. 18/2.
50-szeres véradó:
Nagy AntalFábiánsebestyén, Arany J. u. 22/1.
40-szeres véradó:
Faragó Ferenc Fábiánsebestyén, Felszabadulás u. 7.
Sáfrány János Fábiánsebestyén, Árpád u. 40.
Samu Katalin Fábiánsebestyén, Felszabadulás u. 20.
30-szoros véradó:
Farkas János Fábiánsebestyén, Szabadság u. 35.
Gratulálunk mindenkinek és köszönjük minden véradónak az önzetlen segítséget!
Minden egészséges felnõttet jövõre is várunk
a következõ véradáson.
Samu Katalin
VK titkár
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Családi események
Születés:
Mészáros Bence
Szül: 2012. augusztus 18.
Anyja neve: Orovecz Diána
Apja neve: Mészáros Gábor
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Felszabadulás u.15.

Sipos Gréta
Szül: 2012. október 22.
Anyja neve: Kondorosi Réka
Apja neve: Sipos Kálmán
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 32.

Hékédi Emma
Szül: 2012. október 18.
Anyja neve: Kun Beáta
Apja neve: Hékédi Gyula
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 123.

Antal Zita
Szül: 2012. november 1.
Anyja neve: Marton Krisztina
Apja neve: Antal József
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Rákóczi u. 5.

HALÁLOZÁS:

Kun József
1926. október 8. - 2012. október 14.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Dózsa Gy. u. 26.

Béni József
1932. február 1.- 2012. szeptember 14.
Lakcíme:
Fábiánsebestyén, Hámán K. u. 10.
Bozó Mihályné
Szül: Ecseri Piroska
1951. április 16.- 2012. szeptember 3.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Rózsa F. 20.
Bölcskei Molnár Imréné
Szül: Tóth Ilona
1942. augusztus 25.- 2012. november 8.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Kossuth L. u. 2/1.
Ecseri Imréné
Szül: Páli Julianna
1927. augusztus 31.- 2012. augusztus 5.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Mátyás k. u. 40.
Hegyi Lászlóné
Szül: Harmati Mária
1919. szeptember 9.- 2012. október 9.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Kossuth u. 3/2.
Jaksa Mihályné
Szül: Traj Erzsébet
1957. november 15. - 2012. november 19.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 64.
Krajcsirik György
1939. április 9. - 2012. augusztus 4.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Bem u. 11.

Laki Antal
1944. január 23. - 2012. november 2.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Külsõ d. 72.
Nagyistók Ferencné
Szül: Török Rozália
1927. május 26. - 2012. október 19.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója
Õze Istvánné
Szül: Hajdú Julianna
1925. február 16. - 2012. augusztus 30.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója
Pardi Zoltán
1957. június 6. - 2012. november 9.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Köztársaság u. 4.
Székely Éva
1930. január 29. - 2012. augusztus 2.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Béke u. 9.
Szilágyi Józsefné
Szül: Sebõk Borbála
1923. május 12. - 2012. november 8.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Kossuth L. u. 3/3.
Traj István
1948. augusztus 30. - 2012. szeptember 27.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 56.
Jaksa Gábor
1968. július 11. - 2012. november 25.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 119.
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EGÉSZSÉGOLDAL
Bõrápolás:
Sokan nem tudják, hogy a bõrünk az egyik
legfontosabb szervünk. Ez képezi a szervezet
elsõdleges védelmi vonalát a külsõ behatásokkal szemben. Ha megbetegszik, vagy megsérül, kevésbé tudunk védekezni a külvilágból
érkezõ káros tényezõkkel szemben. A szép bõr
az egészség jele. Nagyon érzékeny szerv, így
sok gondoskodást igényel. Óvnunk kell a károsító hatásoktól, mint az idõjárási viszonyok
(szél, hideg, meleg, napsugárzás), káros szenvedélyek (cigaretta, alkohol, koffein), stressz,
kialvatlanság, helytelen táplálkozás, smink.
Elsõ a tisztítás! Tusoljunk, ha lehet hideg-meleg vízzel váltva. A természetes alapú, egyszerû szappanok használata javasolt, jót tesz a
bõrradír, mely eltávolítja az elhalt hámsejteket,
utána pedig nyugtató, hidratáló krémet érdemes használni.
Természetes anyagokkal is ápolhatjuk bõrünket drága krémek helyett!
Száraz bõrre: avokádó, jojobaolaj, kamilla,
rózsa, narancsvirág cseppek
Zsíros bõrre: levendula, citrom, teafaolaj (a
teafaolaj közvetlenül pattanásokra rakva jól
fertõtlenít és szárít)
Pattanásos bõrre: szõlõmag, barackmag olaj,
levendula és teafaolaj
Ajakápolásra nagyon jó a méz (felkenni, 10
percig rajtahagyni, majd eltávolítani).
A tej a cukor és zsírtartalmánál fogva jó testápoló.
Az õrölt dió és mandula jó bõrradír.
Fontos a megfelelõ táplálkozás! Vitaminokban és ásványi anyagokban dús gyümölcsök
és zöldségek fogyasztása.
Tinédzsereknél lényeges, hogy a pattanásokat NE nyomkodjuk, vakarjuk el, mert ez fokozott gyulladással, majd hegesedéssel járhat!
Náluk fontos a napi kétszeri bõrtisztítás, radírozás, fertõtlenítés (lehetõleg természetes
anyagokkal, lásd. fentebb), hidratálás.

Téli bõrápolás:

Bõrünket a téli hideg, szél és esõ jócskán
Fábiáni

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

megviseli. A fûtött szoba nedvszívó levegõje,
a nagy hõmérsékleti különbségek próbára teszik bõrünket.
Fontos, hogy zsírosabb krémmel kenjük be
arcunkat, kezünket, mielõtt kimegyünk a hidegre. Különösen igaz ez a kisbabákra, mert
az õ bõrük még érzékenyebb a hidegre, kiszárad, berepedezik, kivörösödik, helyrehozni ezt
nehezebb, mint kivédeni.
Az ajkak bõre vékony, alig termelõdik benne
zsír, érzékenyebb. Erre a területre is zsíros krémet, ajakápolót kell használni. Nyalogatni
nem szabad, mert még jobban kicserepesedik!
Télen érdemes mézzel ápolni az ajkakat.

Figyelmeztetõ jelek, melyek BÕRRÁKra utalhatnak:
Rendszeresen figyeld a bõröd, hogy találsze valami rendellenességet! Érdemes bõrgyógyásszal évente szûrést végeztetni!
Gyanús jelek:
Gyulladásos nyílt seb, mely három hétig nem gyógyul be.
Száraz, fájdalmas vagy viszketõ pirosas
felület a bõrön, mely idõnként kérgesedni
kezd.
Sima kinövés domború szélekkel.
Gyöngyszerû vagy áttetszõ, anyajegyszerû csomó a bõrben, amely lehet piros, fehér,
barna vagy fekete.
Fehér vagy sárga hegszerû folt.
Az UV sugárzás (túlzásba vitt napozás) gyakori kiváltó ok, de számít a bõrtípus, nem,
genetikai háttér is. A legsúlyosabb bõrrák a
melanoma malignum, mely igen súlyos betegség.
A bõrt nyáron ruházattal, fényvédõ krémekkel kell óvjuk a káros napsugaraktól.
Fontos, hogy minél elõbb felismerjük a gyanús jeleket, és a lehetõ leghamarabb felkeressünk egy bõrgyógyászt, így adva esélyt a
gyógyulásra.
Szerkesztésért felel:
Traj Judit
Tel.: 70/395-8276
Készült: 2012 - 200 példány

Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Nyomda Üzeme
Tel./fax: 63/314-567

