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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 XIX. Fábiáni Falufesztiválra látogató
kedves Vendégeinket. A Falufesztivál előtt szeretném még egyszer megkeresni Önöket
a Fábiáni Objektívvel.
A 2013. januárjától augusztusáig történő aktualitásokról:
Fábiánsebestyén település szennyvíz elvezetési és tisztítási rendszerének
kiépítése folyamatban van. Az ősz folyamán kezdődnek a munkafolyamatok. Mivel a község területe a szennyvízhálózat kiépítése miatt fel lesz forgatva, ezért a tisztelt lakosság megértését és
türelmét kérem.
Folyamatban van az ivóvízjavító program pályázatának végrehajtása. A kivitelezésben az önkormányzat a lehető legolcsóbb, de a legjobb
megoldást kereste. A több mint 100 milliós pályázati pénzből megépítésre kerül dec. 31-ig egy új
kút, amely biztosítja a község lakosainak a
minőségi ivóvizet. Ennek a megvalósulását követően a katonaság ivóvíz szolgáltatására nem
lesz szükség, meg is fog szűnni.
Az önkormányzat a 2012-es évben a Gondozási
Központ földszintjének korszerűsítésének érdekében a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0145 kódszámon
pályázatot adott be. Örömmel értesíthetem Önöket, hogy a 179 645 865 Ft összegű pályázatot megnyertük. A pályázathoz nem kellett önerőt
biztosítanunk. Ebből a pályázati pénzből a teljes
épület felújítása, korszerűsítése, építése fog
megvalósulni. Épülni fog a már meglévő Szociális
Otthonhoz ebédlő, 4 szoba és természetesen
kiszolgáló helységek, ezzel is hozzájárulva ahhoz,
hogy idősebb hozzátartozóink kényelmesebben,
komfortosabban és maximális ellátottsággal
élhessék tovább a nyugodt öregkorukat.
Dr. Surányi Anita kedves kolleganőm, abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy őt kérték fel
július 1-től a Járási Tisztiorvosi Szolgálat vezetőjének. Mivel rendkívül jó szakember, szívből
gratulálok neki az új pozíciójához, és kívánok jó
egészséget és a továbbiakban sok sikert. A község
sem marad orvosi ellátás nélkül.
Meghirdetésre került a háziorvosi állás. Várjuk

szakorvos vagy rezidens jelenkezését, aki segítséget tud nyújtani a helyettesítésben, valamint az
ügyelet ellátásában.
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2013. január 1-jétől állami irányítás alá került. A tankerület vezetője Molnárné
Tóth Györgyi. Az épület és az egyéb felszerelések
az Önkormányzat tulajdonában maradt. Ez a
változás minden átmenet nélkül jelent meg a
község, az iskola életében, hiszen a kiváló
pedagógusaink, szakmai munkájával észrevehetelenné tette. Továbbra is folytatjuk a gyermekek szállítását, és minden segítséget megadunk az
iskola hatékony, jó működéséhez. Mivel eddig az
Önkormányzat jóvoltából ingyenesek voltak a
tankönyvek a gyermekeknek, az idén már csak a
kiküldött csekk ellenében fogják átadni az oktatáshoz szükséges könyveket, kivétel az 1. osztály,
ahol most is ingyenes lesz.
Ebben az évben először működik az iskolánkban nyári napközi, ahol változatos foglalkozásokkal teszik tartalmasabbá a gyermekek szabadidejét. Több szülő jelezte, hogy a nyár folyamán
nem tudja elhelyezni, és biztonságban tudni
gyermekét. Ebből kiindulva hirdették meg, még a
2012/2013-as tanévben a nyári napközi lehetőségét. Egy csoporttal működik, 2 pedagógus felügyeletével. A gyermekek létszáma változó, de
előzetesen, aki igényelte a napközit, be kellett
iratkoznia.
Remélhetőleg mindenki megelégedettségére
rendeződni fog a mindennapos fogorvosi ellátás.
Még egy kis türelmet kérünk, de 2014. január 1jétől az előzetes egyeztetés alapján, egy új fiatal
fogorvos költözik be községünkbe, aki folyamatosan biztosítani fogja a fogorvosi ellátást.
Hagyományainkhoz híven 2013. augusztus 910-11-én megrendezésre kerül a XIX. Fábiáni Falu
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Fesztivál. Változatos programokkal várjuk az
érdeklődőket, ezen a hétvégén Fábiánsebestyénben. Minden korosztály számára lesz lehetőség válogatni a programok közül, érdeklődési
körüknek megfelelően. A részletes programleírást az Objektívben megtalálhatják.
A Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület
jó kapcsolatot ápol a magyarcsernyei Tűzoltósággal. A közeljövőben Magyarcsernyén Anna
napi falunap lesz, július végén, ahová a Községünk 9 tagú delegációja meghívást kapott.
A Mezőőri Szolgálat január eleje óta napi 24
órában működik. Rendkívül hatékonyan végzik a
munkájukat.
Fábiánsebestyén „Virágos Magyarországért”
pályázaton ismét elindult. A Bíráló Bizottság július
16-án járt itt nálunk, és megnézték településünket.
Községünkről pozitív véleménnyel voltak, és
megcsodálták, hogy az emberek milyen tiszta,
gondozott, rendezett környezetben élhetnek. Az
eredményhirdetés az őszfolyamán várható.
Minden anyukának problémát okoz, hogy
szülés után minél hamarabb vissza tudjon menni
dolgozni, de a gyermek elhelyezésére nem volt
lehetősége. Községünkben pár éve működik a
Bölcsőde, ami teljes létszámmal, 3 nevelővel a
lakosság megelégedettségére működik.
Településünkön sajnos besurranásos lopás
történt. Tisztelettel megkérek minden lakost, hogy
idegeneket, gyanús embereket még véletlen se
engedjenek be, mert sajnos a mai világban nem
tudni, hogy milyen szándékkal közelednek. Sőt
kérném az Önök segítségét abban, hogy, ha látnak
ilyen idegen küllemű alakokat, azonnal szóljanak

be telefonon a Mentési Központba! Az Önök
biztonsága a legfontosabb, figyeljünk egymásra!
A fábiánsebestyéni Nyugdíjas Klub nagyon
aktív részesei a település életének. Egyre több
tagja van. Számos rendezvényen részt vesznek
akár helyben, akár a környező települések rendezvényein is. A bővebb beszámolót a Nyugdíjas
Klub életéről később olvashatják az Objetívben.
Az Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy Ambu babát vásárolt, amin az önkéntes
tűzoltók, az iskola tanulói vagy az érdeklődők
gyakorolhatják az újraélesztés technikáját. Nagy
segítséget nyújt az eszköz abban, hogy a helyes
újraélesztési módszer folyamatát elsajátítsák, és
ezáltal majd „éles” helyzetben tudják is alkalmazni.
Fábiánsebestyén Önkormányzata 100.000 Ft-os
gyermekszületési támogatást állapított meg,
amelyet azok a szülők kaptak 2013. januárjában,
akiknek az előző évben megszületett gyermekük.
Hagyományteremtő módon 2014. januárjában is
szándékunkban áll ünnepélyes keretek között
átadni.
Végezetül nem maradt más hátra, mint, hogy
nagyon jó szórakozást kívánjak az augusztus 9-1011-én a XIX. Fábiáni Falu Fesztivál rendezvénysorozatához, a nyárra jó munkát, akinek lehetősége van, annak kellemes nyaralást, kikapcsolódást, de ami a legfontosabb mindenkinek jó
egészséget.
Tisztelettel:

Dr. Kós György
polgármester

Gyermekszületési támogatás
Az önkormányzat első ízben állapította meg és
fizette ki a “gyermekszületési támogatás” néven
említett szociális juttatást a községben született
gyermekek szüleinek. Ezen alkalomból a polgármester köszöntötte, valamit egy finom vacsorával
is megvendégelte őket. Az eseményen részt vett
még Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr,
kedves feleségével, valamint 2013.01.01-től a Szen-

tes Járás vezetői tisztjét betöltő, nem régen még
községünk jegyzőjeként ismert dr. Tóth Flórián.
Akik szintén szívélyesen üdvözölték a szülőket,
illetve elismerően méltatták a község példamutató
családcentrikus hozzáállását e rendelet meghozatalával.
Ezúton üdvözöljük mi is a legifjabb nemzedéket
és kedves szüleiket, jó egészséget kívánva nekik!
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fábiánsebestyéni állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező családnak, egyedül álló szülőnek aki
gyermek születését születési anyakönyvi
kivonattal igazolja.
(2) A összege gyermekenként 100.000.- Ft.
A polgármester gyermekszületési támogatást a
gyermek születési anyakönyvi kivonatának
bemutatása után hivatalból, külön kérelem nélkül
állapítja meg.
.

•
•
•
•
•
•
•

Márton István
Hékédi Emma Kata
Antal Zita
Mélykúti Anna Mónika
Sipos Gréta
Gyurovszki Liliána Éva
Mészáros Bence

.

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2012. (X.1.) rendelete az
egyes anyagi és természetbeni szociális
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 2/2011.
(IX.' 6.) rendelet módosításáról
„25/A. § (1) A polgármester gyermekszületési
támogatást állapít meg a legalább két éve

(4) gyermekszületési
támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét
állami gondozásba vették.
4. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A gyermekszülési támogatás a rendelet
hatályba lépésének évében, és az azt követően
született gyermekek után állapítható meg.

Illetve egy pár kép az eseményről:
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Alapítványi hírek
Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány az idén is a
hagyományokhoz híven, jutalmazta, elismerte a legkiemelkedőbb tanulókat. A tanévzáró
ünnepélyen elismerő oklevelet
és 5.000,- Ft-os könyvvásárlási
utalványt vehettek át a kitűnő
eredmény elért tanulók.

filmpark Közép-Kelet-Európa
első filmes látogatóközpontja
.

.

Résztvevők:
1. osztály
1. Bodri Csenge
2. Forgó Réka
3. Géczi Zsófia
4. Vígh Hanna
.

Név szerint:
1.) Tóth Melani 2/b
2.) Miszlai Csenge 2/b
3.) Jancsó Bence 2/b
4.) Harkai Annaliza 2/a
5.) Felföldi Zsombor 2/a
6.) Goda Patrik 2/a
7.) Kürti-Szabó Kíra 3. o.
8.) Németh Bernadett 3. o.
9.) Szakra Arina 3. o.
10.) Szarka Boglárka 3. o.
11.) Mészáros Martin 4. o.
12.) Miszlai Lizett 4. o.
13.) Szarka Rebeka 5. o.
14.) Veres Lionel 5. o.
15.) Bartucz Anna 6/b o.
16.) Jancsó Laura 6/b o.
17.) István Anita 7. o.
18.) Csizmadia János 8. o.
19.) Székely Milán 8. O.

22. Jernei András
23. Kiss Enikő

2/a osztály
5. Felföldi Zsombor
6. Goda Patrik
7. Ecseri Klaudia
8. Harkai Annaliza
.

2/b osztály
9. Rácz Fanni
10. Tóth Melani
11. Jancsó Bence
12. Baráth Bence
.

3. osztály
13. Szarka Arina
14. Szarka Boglárka
15. Kürti-Szabó Kíra
16. Németh Nóra
.

4/a osztály
17. Vadász-Nagy Viktória
18. Vadász-Nagy Vilmos
19. Mészáros Martin

5. osztály
24. Veres Lionel
25. Szarka Rebeka
26. Dancsó Linett
27. Jancsó Erika
.

6/a osztály
28. Labancz Emese
29. Labancz Enikő
30. Szijjártó László
31. Kiss Patrik
.

6/b osztály
32. Jancsó Laura
33. Bartucz Anna
.

7. osztály
34. Puskás-Varga Martin
35. István Anita
36. Király Brenda
37. Oprea Brigitta
.

Továbbra is várjuk támogatóink adományait.
Hálás szívvel mondunk köszönetet, akik adójuk 1 %-át
alapítványunk részére átutalták, mellyel céljaink megvalósítását lehetővé tették.

.
.

Jutalom kirándulás 2013.
július 10. Úti cél: Etyek, Korda

4/b osztály
20. Miszlai Lizett
21. Csurgai Richárd

Vargáné Lakos Eszter
Fábiánsebestyén
Gyermekeiért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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Arany János ÁMK Napköziotthonos Óvoda
2012/2013-as tanév 2. félévének bemutatása
A tanév 2. felében is folytattuk a TAMOP 3.1.4.-08/22009-0079 pályázatnak megfelelően a Kompetencia
alapú óvodai oktatási módszert.
Igyekeztünk színessé, változatossá tenni a kis óvodások életét, hogy játszva jussanak el olyan alkalmazni
képes ismeretekhez, mely az őket körülvevő világban
segít eligazodni őket.

Június 01.
Június 07.

Óvodai ballagás
Szivárvány csoport kirándulása a Játékdzsungel Játszóházba Szegedre
Révész Anikó
Intézményvezető

Mint a Fábiánsebestyéni Mosolygó Óvodásokért Alapítvány elnöke szeretném megköszönni
önzetlen felajánlásaikat és kérem, hogy a jövőben is támogassák óvodásainkat adójuk 1 %-val,
illetve Felajánlásaikkal.
Az alapítvány adószáma: 19560083-1-06
Révész Anikó
a kuratórium elnöke

A sok-sok program mellett óvodánk épülete is
tovább szépült: a gyermekek és felnőttek mosdói az
óvodában és a bölcsödében és a tetőnk is új „ruhát”
kapott. Júliustól 2 óvodai ill. a bölcsődei csoportszoba
új parkettát kap és festve is lesznek. A nyár folyamán
megújul az óvoda melegítő konyhája is.
Programok ebben a félévben:
Február 15. Farsang
Február
Fogorvosi szűrővizsgálat
Március 12-14. Óvodai beiratkozás
Március 25. Csiga duó koncert az óvodában
Március 26. Nyílt nap a Pillangó csoportban
Március 27. Tücsök zenekar koncertjére látogatott az
egész óvoda (Szentesen)
Április 8.
Fő projekt kezdete ( KÖZLEKEDÉS )
Április 15. Látogatás a szentesi vasúti múzeumba
Április 22. Rendőri előadás a gyalogos és kerékpáros
közlekedés szabályairól
Április 24. Micimackó csoport anyák napi ünnepsége
Április 25. Balesetvédelmi oktatás az óvoda dolgozói számára
Április 26. Micimackó csoport kirándulása a Malomhoz
Április 29. Főprojekt zárása: Kerékpáros ügyességi nap
Május 17. Pillangó csoport tanévzáró és anyák napi
ünnepsége
Május 21.
Pillangó csoport kirándulása a Sári tanyára
Május 21. Szivárvány csoport tanévzáró és anyák napi
ünnepsége
Május 22. Kihívás napja! mozgásos,ügyességi nap
Május 24. Gyermeknap az óvodában közösen a szülőkkel
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A Fábiánsebestyéni Arany János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as
tanév kiemelkedő versenyeredményei:
Atlétika - III. korcsoport,
lány csapat
Területi II.hely
Lakatos Nikolett (5.o.)
Fazekas Anett (5.o.)
Szemenyei Tamara(5.o.)
Labancz Emese (6.o.)
Labancz Enikő (6.o.)
Jancsó Laura (6.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

Atlétika - IV. korcsoport,
fiú csapat
Területi II.hely
Jaksa Dávid (8.o.)
Prágai Péter (8.o.)
Suga Róbert (8.o.)
Pintér Tamás (7.o.)
Áncsán Dániel (8.o.)
Kasza László (7.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

Preventan jegesmedve
rajzpályázat
Különdíj: Veres Lionel (5.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Mozaik tanulmányi
verseny: környezetismeret
Országos VI. hely
Szijjártó Bence (2./b.o.)
Felkészítő: Kiss Ágnes
.

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Regionális döntő I. hely
Csurgai Henrietta (8.o.)
Székely Milán (8.o.)
Tóth-Kovács Sándor (8.o.)

.

Atlétika 4x1000m váltó
Területi I. hely
Nagy Róbert (8.o.)
Puskás-V. Martin (7.o.)
Csizmadia Dávid (8.o.)
Kasza László (7.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

.

Területi III. hely
Csizmadia János (8.o.)
Felkészítő: Piti Anna

.

.

.

.

.

Atlétika egyéni: súlylökés
Területi II. hely
Prágai Péter (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

.

Katasztrófavédelmi
verseny
Megyei I. hely
Györgyi Adrienn (8.o.)
István Zsóka (8.o.)
Nagy Róbert (8.o.)
Jaksa Dávid (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc

Tűzoltós rajzpályázat
Országos II. hely
Veres Lionel (5.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia

.

Területi III. hely
Pintér Tamás (7.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

Kistérségi Fizika verseny
Területi I. hely
Jaksa Dávid (8.o.)
Felkészítő: Piti Anna

Atlétika IV. korcsoport,
lány csapat
Területi III.hely
István Anita (7.o.)
Györgyi Adrienn (8.o.)
Guljas Alexandra (8.o.)
István Zsóka (8.o.)
Boldizsár Orsolya (7.o.)
Szabó Vivien (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
Angol Rejtvényfejtő
verseny
Területi III. hely
Bartucz Anna (6.o.)
Jancsó Laura (6.o.)
Szijjártó László (6.o.)
Kiss Patrik (6.o.)
Felkészítő: Bertus Jánosné

Atlétika egyéni: 100m-es
síkfutás
Területi I. hely
Prágai Péter (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

.

Országos V.hely
Györgyi Adrienn (8.o.)
István Zsóka (8.o.)
Nagy Róbert (8.o.)
Jaksa Dávid (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
Területi III. hely
Puskás-V. Martin (7.o.)
Varga Anett (7.o.)
István Zsóka (8.o.)
Nagy Róbert (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc

.

Atlétika 4x1000m váltó
Területi I. hely
Nagy Róbert (8.o.)
Puskás-V. Martin (7.o.)
Csizmadia Dávid (8.o.)
Kasza László (7.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

Országos X. hely
Csurgai Henrietta (8.o.)
Székely Milán (8.o.)
T. Kovács Sándor (8.o.)
Felkészítő:
Víghné Csentes Ildikó
Német, levelezős,
feladatmegoldó verseny
Országos I. hely
Mitlasóczki Endre (6.o.)
Valach Martin (6.o.)
Felkészítő: Kokovai Ilona
.

Országos IV. hely
Csenki Fanni (4.o.)

Miszlai Lizett (4.o.)
Felkészítő: Kokovai Ilona
.

Országos 22. hely
Goda Gitta (5.o.)
Jancsó Laura (6.o.)
Szarka Rebeka (5.o.)
Felkészítő: Kokovai Ilona
.

Mozaik tanulmányi
verseny: környezetismeret
Országos 14. hely
Ecseri Klaudia (2.o.)
Felkészítő: Kiss Ágnes
.

Vöröskeresztes
rajzpályázat
Területi Díjazott
Kozma László (5.o.)
Herbszt Zsolt (5.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Területi II. hely - Egyéni
Kasza László (7.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

Területi III. hely - Egyéni
István Anita (7.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

Megyei, egyéni V. hely
Szabó Bianka (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

Tűzoltó verseny csapat
Területi I. hely
István Anita (7.o.)
Paróczai Kata (7.o.)
Szabó Bianka (8.o.)
Jaksa Dávid (8.o.)
Pintér Tamás (7.o.)
Prágai Péter (8.o.)
Puskás-V. Martin (7.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

Herman Ottó verseny
Országos IV. hely
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Szarka Arina (3.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára
.

Mesevetélkedő
Területi III. hely
Németh Bernadett (3.o.)
Németh Nóra (3.o.)
Szarka Arina (3.o.)
Szarka Boglárka (3.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára
.

Atlétika egyéni:
távolugrás
Területi III. hely
Suga Róbert (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

Területi III.hely
Györgyi Adrienn (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

Területi III.hely
Jancsó Laura (6.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

Atlétika egyéni: 60m futás
Területi III. hely
Tokaji István (6.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

Vadász-N.Viktória (4.o.)
Felkészítő: Sebők Edit
.

Illusztrációs rajzverseny
Melis Fanni (2.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Közlekedési és kerékpáros
iskola kupa Területi I. hely
István Anita (7.o.)
Szabó Bianka (8.o.)
Kasza László (7.o.)
Pusztai Péter (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc

.

Területi IV. hely
Sarkadi-Sz.Mariann (4.o.)
István Laura (4.o.)
Besze Tíciána Zoé (4.o.)

.

Területi III. hely
Guljas Alexandra (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely
.

.

.

TITOK angol, levelező,
feladatmegoldó verseny
csapat
Országos III. hely
Áncsán Bernadett (5.o.)
Nagy Beatrix (5.o.)
Lévai Laura (5.o.)
Dancsó Linett (5.o.)
Felkészítő: Bertus Jánosné

Életvitel verseny
Területi III. hely
Puskás-V. Martin (7.o.)
Varga Anett (7.o.)
István Zsóka (8.o.)
Nagy Róbert (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc

Szeretek gondolkodni
Területi III. hely
Csizmadia János (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

Technika verseny
Megyei I. hely
Csurgai Henrietta (8.o)
István Anita (7.o.)
Jaksa Dávid (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

.

.

Elsősegélynyújtó verseny
Megyei IV. hely
Nagy Beatrix (5.o.)
Szabó Máté (5.o.)
Grósz Bence (5.o.)
Puskás-Varga Martin (7.o.)
Szijjártó László (6.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára

Területi III. hely
Labancz Emese (6.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

Országos 7. hely
Csurgai Henrietta (8.o)
Jaksa Dávid (8.o.)
Székely Milán (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc

Mesevetélkedő
Területi III. hely
Tóth Bálint (4.o.)
Kasza Petra (4.o.)
Vadász-Nagy Vilmos (4.o.)
István Levente (4.o.)
Felkészítő: Sebők Edit

.

Területi I. hely
Varga Anett (7.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

.

.

Országos III.hely
Bartucz Anna (6.o.)
Felkészítő: Bertus Jánosné

Ki a legokosabb?
Területi I. hely
Csizmadia János (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc

Helyesírás verseny
Területi V. hely
Szarka Arina (3.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára

TITOK angol, levelező,
feladatmegoldó verseny
egyéni Országos III. hely
Kozma László (5.o.)
Felkészítő: Bertus Jánosné
.

Atlétika egyéni: kislabda
dobás Területi I. hely
Jaksa Dávid (8.o.)
Felkészítő:
Szvoboda Gergely

.

Illusztrációs rajzverseny
Területi különdíj
Miszlai Csenge (2.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Területi díjazott
Bodri Csenge (1.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Területi II. hely
Tóth István (7.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Területi I. hely
Nagy Adrián (2.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia

.

.

Mozaik tanulmányi
verseny: környezetismeret
Országos 40. hely
Szarka Arina (3.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára
.

Országos V. hely
Szemenyei Tamara (5.o.)
Felkészítő: Hercz Szilvia
.

Csecsemőgondozás
Területi I. hely
Török Daniella (7.o.)
Kiss Kolett (7.o.)
Bertus Klaudia (6.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára
.

Területi II. hely
István Anita (7.o.)
Oprea Brigitta (7.o.)
Király Brenda (7.o.)
Felkészítő:
Felföldiné Virág Klára
.

.

Területi II. hely - Egyéni
Kasza László (7.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
.

Területi III.hely- Egyéni
István Anita (7.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
Megyei, egyéni V. hely
Szabó Bianka (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
Atlétikai - II. korcsoport,
lány csapat
Területi IV. hely
Szarka Boglárka (3.o.)
Németh Bernadett (3.o.)
István Gréta (3.o.)
Szemenyei Tamara (4.o.)
VadászNagy Viktória (4.o.)
Felkészítő: Sebők Edit,
Felföldiné Virág Klára
Biológia verseny
Területi VI.hely
Csizmadia János (8.o.)
Felkészítő:
Faragó M. Ferenc
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Erzsébet Otthon
A 2013-as évben is többféle foglalkozáson
vehettek részt lakóink. A téli, kora tavaszi hónapok komorsága rányomja pecsétjét időseink
hangulatára, amit foglalkozásokkal próbálunk
javítani.

A tornafoglalkozás, kulturális foglalkozások,
felolvasás, filmnézés, zenehallgatás és éneklés
kézműves tevékenységek (rajzolás, festés, vágás,
színezés, hajtogatás stb.) , egyéni-, és csoportos
beszélgetések
teszik színesebbé ellátottjaink
életét. Néhány fontosabb eseményt említenék meg
napjainkból.
Nőnap alkalmából köszöntöttük női ellátottainkat az intézmény által készített jelképes ajándékkal. Üdítővel, süteménnyel kedveskedtünk női és
férfi lakóinknak egyaránt.
Húsvét előtt ellátottjaink ebben az évben is
megtekinthették a Passio játékot, amely Jézus
szenvedésének történetét beszéli el az iskolás
gyerekek előadásában. Köszönjük a gyerekek
bemutatóját és Zsadányi József plébános, valamint
Marika néni felkészítő munkáját.
Áprilisban - a generációk közötti kapocs
szorosabbá tétele érdekében - az első osztályos
gyerekek színvonalas Tavaszköszöntő előadását
tekintettük meg intézményünkben (Vargáné
Lakos Eszter közreműködésével), melyet lakóink
egy - egy színes kis pompon kukaccal köszöntek
meg. Köszönjük a szórakoztató előadást és a
felkészítő tanár lelkiismeretes munkáját.

Májusban ismételten a női lakóinkat köszöntöttük anyák napja alkalmából egy kis aprósággal,
süteménnyel, üdítővel melyből természetesen a
férfiak is részesültek.
22-én a Challenge Day (Kihívás napja) alkalmából tornázhattak, játékos sportvetélkedőn vettek
részt az idősek igen nagy létszámmal. Élvezték az
ügyességi feladatokat, melyek leküzdése igen
nagy sikerélményt jelentett az időseknek, fogyatékosoknak, akik biztatták, lelkesítették is
egymást.

A jó idő beköszöntével sokat sétálnak és
tartózkodnak a friss levegőn lakóink. Kiülnek,
beszélgetnek, jó hangulatban múlatják az időt.
Kívánok az olvasóknak is hasznos időtöltést, jó
pihenést a nyárra!
Dancs Ferencné
Erzsébet Otthon
vezetője
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Nyugdíjas klub
Tisztelettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!
Röviden szeretném ismertetni a nyugdíjas klub
első féléves tevékenységét.
Februárban és júniusban rendőrségi fórumot
tartottak a Nagymágocsi rendőrkapitányság munkatársai amelyen sokan részt vettünk.
Február 13-án farsangi összejövetelt tartottunk
ahol friss meleg fánkot fogyasztottunk el.
Ugyanebben a hónapban meghívást kaptunk a
nagymágocsi nyugdíjasoktól vacsorával egybekötött zenés farsangra ahol szép számmal megjelentünk.
Március 7-én nőnapi ünnepségünk volt, melyen
Dr. Kós György polgármester úr és a klub férfitagjai köszöntötték a nőket egy szál virággal.
Viszonzásul a hölgyek megvendégelték őket.
Május 20-án pünkösd ünnepén bográcsozást
szerveztünk a malomnál,amelyre néhány kivétellel minden klub tagunk eljött.
Június elején Cserkeszőlőn megrendezésre került az Országos Nyugdíjas Találkozó, amelyen 40
fővel jelentünk meg. Sok színes program tette
felejthetetlenné számunkra ezt a napot.
Június 8-án a Kinizsi Parkban megrendezésre
kerülő Juniálison reggeltől a műsor végéig
sütöttük a tyúklábat.
Az iskolában megrendezett gyereknapon a

klub saját sütésű muffinnal kedveskedett a gyerekeknek.
A nyár elején ellátogattunk a Tisza-tónál található Poroszlói Ökocentrumba, ahová az önkormányzat autóbuszával térítésmentesen mehettünk el, amit ezúton is köszönünk.
Június végén a sportbál szervezője felkért bennünket hogy süssünk a vacsora mellé pogácsát,
amely felkérésnek szívesen tettünk eleget.
Ezzel véget ért az első félév, de előre láthatólag a
következő félévünk is mozgalmas lesz. Örömmel
tudatom, hogy a tavalyi évi 52 fős taglétszám
mostanra 59 főre bővült , de továbbra is szeretettel
várunk mindenkit aki részese szeretne lenni lelkes
csapatunknak.
Végül kellemes nyarat, jó egészséget kívánok
minden kedves olvasónak.
Szabó Lajosné klubvezető
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Beszámoló a Szent Sebestyén Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkájáról
A 2012-es évben végzett egyesületi munkáról
Egyesületünk hatékony munkavégzése érdekében minden év elteltével értékelést szoktunk készíteni (ezt működési szabályzatunk is előírja),
hogy a feltárt hiányosságainkat pótolni tudjuk,
illetve a szerzett tapasztalatokat kamatoztatni tudjuk a következő években.
Működésünk ebben az évben is alapvetően a
Községi Önkormányzat önzetlen, időnként erőn
felüli támogatásának volt köszönhető és az egyesületi tagság szorgalmának, elhivatottságának.
Jelentős biztonságérzetet kölcsönzött a lakosságnak és nekünk önkéntes tűzoltóknak az a tény,
hogy mindkét gépjárműfecskendőnk hadrafogható volt egész évben. Ez pedig csak fokozódott az
által, hogy évközben jelentősen fiatalítottunk (8 fő
új ifjúsági tag), 2 fő műszaki mentés gépei, 3 fő hidraulikus mentőkészlet alaptanfolyamon vett részt.
Az ősszel 16 fő tett sikeres vizsgát a 40 órás képzést
követően.
Mint az ilyen beszámolóknál az lenni szokott,
valószínűleg a számok, adatok azok, amelyek
bizonyítják hozzáállásunkat, végzett munkánk
minőségét.
l./ 2012-ban végzett tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos vonulások és azok tapasztalatai:
Tűzesetekhez vonultunk: 11 esetben
Műszaki mentést végeztünk: 5 alkalommal
Egyéb tevékenységek:
- versenyekre való felkészülés és azokon való
részvétel
- fábiáni lovasnapok, lovasversenyek biztosítása
- Fábiánsebestyéni Falunapok biztosítása, tűzoltó-bemutató és az arra való felkészülés
- Egyéb,a lakosságot kiszolgáló feladatok elvégzése, segítségnyújtás (fakivágás, darazsak megsemmisítése, stb.)
- Az önkéntes tűzoltó munka népszerűsítése,

elfogadtatása (óvodások, gyermeknap,stb.)
2./ A beavatkozások hatékonyságát növelné:
- ha a bejelentők pontos leírást tudnának adni
a bejelentett eseményről (tűzeset, műszaki
probléma, stb.)
- ha hamarabb kiderülhetne mikor kell nekünk is vonulni és mikor a hivatásosaknak
(csak), ill. mindkettőnknek
- ha még jobban be tudnánk vonni a lakosságot az egyesülei munkába.
3./ Szakmai, kárhelyszíni tevékenység értékelése:
Úgy ítélem meg, hogy ezen a területen eddig
sem volt szégyenkezni valónk, de a megnövekedett taglétszámmal és a szakmai képesítések
megszerzésével még hatékonyabbak tudunk majd
lenni.
A településünkön történő tűzesetekhez, műszaki mentésekhez legtöbbször a mi egységünk ér ki
elsőként, de ez így természetes, hiszen mi itt
vagyunk helyben, jelentősen kisebb utat kell
megtennünk. Ilyenkor biztosítjuk a helyszínt és a
tőlünk elvárható, ill. nekünk megengedett beavatkozásokat elvégezzük. Amikor megérkeznek a
hivatásosok, pontos és szakszerű tájékoztatást
adunk a tűzoltásvezetőnek (hivatásos) és átadjuk a
terepet nekik. Ezt követően az Ő utasításaiknak
megfelelő mértékben látunk el feladatokat.
Megítélésem szerint a hivatásosokkal jó bajtársi
viszony alakult ki és kölcsönösen, jelentősen
tudjuk segíteni egymást.
4./ Az állami költségvetési forrásokból nyert támogatások mértéke és azok felhasználásának
formája:
- A Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVII.
Törvény támogatást biztosított az Önkéntes
tűzoltó egyesületek részére. Ennek értelmében
történt pályázati kiírás a BM Országos Katasztró-
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favédelmi Főigazgatóság, a Magyar Tűzoltó Szövetség részéről.
Ezen a pályázaton nyert egyesületünk bruttó
899.795,-Ft-ot. Ennek értékében jutottunk
hozzá 6 db új gumiköpenyhez, amelyek már fel
vannak szerelve a gépjárműfecskendőnkre.
Ez mellett képzésekre: 2 fő műszaki mentés
gépei alaptanfolyamon és 3 fő hidraulikus
mentőkészlet szakszerű használata képzésre
kaptunk 90.000,- Ft. Támogatást kaptunk.
5./ Tűzmegelőzés, ifjúságnevelés és községünk
közösségi életében való részvétel:
A mi tevékenységi területünkön különösen
fontos a prevenció, vagyis a megelőző védekezés.
A 2012-es évben is különösen ügyeltünk arra, hogy
időben felhívjuk a lakosság figyelmét a tűzveszélyes munkálatok (pl. avar égetése, tűzgyújtási
tilalom betartása) veszélyeire, ill. azok lehetséges
következményeire.
Folyamatosan végezzük az általános és középiskolás fiatalok képzését, versenyekre való felkészítést és az azokon való részvételt. Ezen munkánk hatékonyságát jól fémjelzik a megyei és országos katasztrófavédelmi versenyeken szerzett
előkelő helyezéseink. Vélhetően azok a fiatalok,
akik a versenyen villámgyorsan és szakszerűen
képesek megoldani a feladataikat, az éles helyzetekben is hatékonyan tudnak majd beavat-

Rendőrségi felhívás
Tisztelt fábiánsebestyéni lakosok!
Érkezésemkor azt kértem Önöktől, hogy amenynyiben idegen érkezik a faluba és feltételezhető,
hogy szándéka nem tisztességes, azonnal tegyenek bejelentést. Az elmúlt időszakban számos
jelzést kaptam a helyi lakosoktól, amit ezúton is
köszönök és számítok továbbra is az együttműködésükre. A helyi polgárőrség és a lakosság
közreműködésével sikerült megelőzni azt, hogy
Fábiánsebestyénen kirívó bűneset történjen.
Ennek ellenére felhívom a figyelmüket arra,

kozni. Ez egyébként tudatos utánpótlás nevelés,
mint ahogyan ezt a 2012-es ifjúsági tagok felvétele
és a 40 órás tanfolyamon való részvétele, sikeres
vizsgája is bizonyítja.
Úgy látom, hogy egyesületünk tevékenysége az
egész községben már évek óta igen elfogadott, sőt
elismert és ez 2012-ben talán még fokozódott is.
Mindezt legszemléletesebben azzal tudom alátámasztani, hogy az évente megrendezett jótékonysági tűzoltó bálunk egyre látogatottabb és a jómódú gazdáktól kezdve a kisnyugdíjasokig
nagyon sokan adnak ilyenkor támogatást (pénz,
tombolatárgy, stb.)
Szerintem ezen a területen nagyon jó úton
haladunk, ezen kell tovább mennünk.
6./ A Hivatásos Tűzoltósággal és más civil és
állami szervekkel az együttműködésünk a 2012-es
évben is zavartalan volt az esetleges problémákat
sikerült közösen megoldanunk, a félreértéseket
korrekt módon tisztáztuk.
A Szentesi Hivatásos Tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttünk és ennek megfelelően végeztük, végezzük egyesületi munkánkat.
Tisztelettel:
Faragó M. Ferenc
elnök
hogy a mi falunkban is megjelentek azok a
bűnelkövetők, akik különböző indokokkal
próbálnak a helyiek bizalmába férkőzni és így
megkárosítani őket. Ne dőljenek be az olcsó tűzifa,
a vashulladékot, akkumulátort, tollat magas áron
felvásárlók ígéretének.
A trükkösök tárháza szinte kimeríthetetlen.
Szomjúság, nyugdíj-kiegészítés, segély folyósítása, nyeremények átadása, rokonnal megbeszélt
adás-vétel, unokára való hivatkozás, vagy kölcsön. Egyre szélesebb a rossz szándékú emberek
repertoárja, akik ilyen és ehhez hasonló történetekkel akarnak gyanútlan áldozataik lakásába
bejutni, hogy aztán bizalmukba férkőzve és
figyelmüket elterelve eltulajdonítsák értékeiket.
A rendőrség kéri az időskorúakat, hogy az utcán
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ne álljanak szóba idegenekkel, és a fentihez
hasonló esetekben utasítsák vissza a segítséget.
Ismeretleneket semmilyen körülmények között ne
engedjenek be otthonaikba, bármilyen indokra
hivatkoznak is.
Kérem, hogy amennyiben ilyen személyekkel
találkoznak, haladéktalanul jelezzék nekem
telefonon a 06 20/852 06-87 vagy 06 30/550 17-09
telefonszámon vagy személyesen. Amennyiben
bármilyen ok miatt nem érnek el, hívják a rendőrség 107-es vagy 112-es ingyenes segélyhívószámát.
Kérem, hogy segítsék a rendőrség munkáját
azzal, hogy feljegyzik az idegen járművek színét,
típusát, rendszámát, az abban utazók személyleírását. Ezek az információk nagyban megkönynyíthetik egy esetleges bűncselekmény felderítését.
Itt a nyári szünet, ezért kérem a szülőket,
mondják el gyermekeiknek, hogy értékeikkel ne

hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen,
ne adják oda senkinek. Táskájukat közösségi
helyeken ne hagyják őrizetlenül, jó, ha azokat
mindig maguk mellett tartják. Idegenekben, még
ha ők kedvesek is, ne bízzanak meg, velük ne
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.
Szórakozóhelyeken, társaikkal ne fogyasszanak
alkoholt, ne próbálják ki a különböző kábítószereket, mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá, vagy elkövetővé.
Mindezt akkor tudjuk megvalósítani, ha kialakult a kölcsönös bizalom. Ennek érdekében nap
mint nap szakítsunk időt gyermekünkre, bizalmas
beszélgetésre, közös időtöltésre attól függetlenül,
hogy a legkisebbek közé tartozik, vagy lázadó
tizenéves.
Kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda
saját otthona és környezete biztonságára annak
érdekében, hogy Fábiánsebestyén továbbra is biztonságos település legyen.

Vendlóczki Károly Richárd r. tőrm.
körzeti megbízott

SPORT • SPORT • SPORT

Tisztelt Fábiánsebestyén Sportbarátai!
.

Tájékoztatóul közlöm a Sportkör elmúlt
időszakának jelentősebb eredményeit!
.

fiatal koruk miatt keveset, vagy egyáltalán nem
játszottak a bajnokikon, de az edzéseken jelen
voltak ifj. Györgyi László, Túri Dominik, VadászNagy Vilmos, Grósz Bence.

Labdarúgás:
A 2012/2013-as idény bajnokságait vegyes eredménnyel zárták csapataink!
.

U12: Az őszi gyengébb szereplés után tavasszal
nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek,
szinte minden mérkőzésen szerzett ponttal,
pontokkal jöttek le a pályáról. A gyengébb őszi
szereplés valamint a végén kettős pontazonosság
és rossz gólkülönbség miatt az 5. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Veres Richárd, ifj. Györgyi Csaba,
Valach Martin, Veres Lionel, Veres Larion,
Glembóczki András, Miszlai Máté, Fási Ádám,
Bartucz András, ifj. Kasza Tibor, ifj. Vincze Zoltán,
Andula Tibor, Csontos Simon, ifj. Fazekas Róbert,
Jancsó Bence, Rácz Kevin illetve 4 gyerkőc akik

Az U16-os csapat létszámhiány és korosztályos
különbség miatt nem nagyon tudta felvenni a
versenyt az ellenfelekkel, de azért többségében jól
helyt állt.
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U19 -esek vegyes évet tudhatnak maguk mögött,
az Ő szereplésüket a létszámhiány befolyásolta.
Megyei III.-as felnőtt csapatunk 2-3 plusz játékossal kiegészülve eredményes évet zártak, az
előkelő 5. helyen végeztek.
Megyei II.-es csapatunk szereplése elég rosszra
sikeredett, a bajnokság végére 14. helyen zártak.
Ez a kiesést jelentette június 7.-én.

nyeztetnünk, mert más korosztályban nincs
megfelelő létszám.
Továbbá a Bozsik programban szerepeltetnünk
kell U7, U9, U11-es korosztályos csapatokat.
Ezúton is felhívom a szülők illetve a focizni vágyó gyerekek figyelmét, hogy várunk mindenkit a
korosztályos csapatunkba. Ez iránt érdeklődni
Skorka Zoltán 20/2095329-es és Czibola Lajos
20/5862219-es telefonszámon.

.

.

A jövő:
Megyei II.- es csapatunk újból megyei II-es
szereplési jogosultságot kapott, de az U19-es tehát
ifi korú játékosok hiánya és a felnőtt keret további
gyengülése /eligazolások/ miatt a mai napon
bizonytalan a csapat szereplése a 2013/2014-es. A
megye III.-as csapat az előző évhez hasonlóan
ugyanott szerepel majd. Az előző szezonhoz hasonlóan U16 korosztályos csapatokat kell verse-

Erős Emberek:
Ebben az évben még nem voltak komolyabb
versenyek, ezen megmérettetésekre az év második
felében kerül sor, amelyre készülnek.
.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Skorka Zoltán
Fábiánsebestyén KSC - elnökhelyettes
.

TÁMOP 2.1.2.
„Idegen nyelvi és informatikai
Kompetenciák fejlesztése” programról
www.emagyarorszag.hu
A munkaképes korú magyar lakosság körében
mind az idegen nyelvi, mind pedig az informatikai
tudás szintje jelentősen elmarad az uniós átlagtól:
kevesebben beszélnek idegen nyelveket, kevesebben használnak számítógépet és internetet,
mint más uniós tagországokban.
A foglalkoztathatóság szempontjából ugyanakkor mind az idegen nyelvi, mind az infokommunikációs kompetenciák megléte egyre fontosabbá válik: nyelvtudás és digitális írástudás
nélkül napról napra nehezebb elhelyezkedni, illetve állásban maradni.

A TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése” program ezeknek a
kulcsfontosságú kompetenciáknak a fejlesztését
célozza: az állampolgárok minimális önrész
vállalása mellett országszerte vehetnek részt a
program keretében magas színvonalú idegen
nyelvi és informatikai képzéseken.
Az országos kommunikáció és a képző intézmények által nehezebben elérhető, a képzésekre
saját kezdeményezésre nem jelentkező,
motiválatlan csoportok bevonásában és folyamatos támogatásában kulcsszerepet tölt be az eTanácsadók alkotta mentori hálózat.
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www.tudasodajovod.hu
A projekt gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák
Projektirodája, amely az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel (NT Kft.)
konzorciumot alkotva valósítja meg a projektet.
A projekt lebonyolításában együttműködő
partnerként vesznek részt az NT Kft. által koordinált eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadók.”
Ha szeretne kedvező feltételekkel idegen
nyelvet tanulni, vagy az informatika alapjaival
megismerkedni keresse fel a helyi KÖNYV-

TÁRAT, ahol az eTanácsadó (Sípos Anna
könyvtáros) felvilágosítást nyújt a képzések
részleteiről.
.

Az állami támogatás mértéke 95 - illetve 98 %.
A jelentkezés a képzésekre folyamatos a projekt
időtartama alatt, mely 2014. augusztus 31-ig tart.
.

Bővebb tájékoztatás a programról a
www.tudasodajovod.hu honlapon olvasható.
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Egészségoldal
Mire ügyeljünk nyáron, hogy gondtalanul
teljen a szünidő?!
A nyár számos veszélyt rejt magában, nemcsak
a gyermekek számára. Egy kis odafigyeléssel
megelőzhetők a komolyabb problémák.
Ha vízpartra megyünk nyaralni:
- ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, ez
szívmegállást okozhat
- ismeretlen vízben először tájékozódjunk,
mi van a felszín alatt, mert egy rosszul
sikerült ugrás könnyen járhat gerinctöréssel
- figyeljük a viharjelzést, az erősen hullámzó
vízben a legjobb úszó is megfulladhat
- a folyóvizek fertőzöttek lehetnek és a sodrásuk is erősebb az áradás miatt
CSAK A KIJELÖLT HELYEKEN FÜRDŐZZÜNK!

Ha napozunk:
- délelőtt 10 és délután 3-4 óra között ne
tartózkodjunk a ” tűző” napon, nemcsak a
kellemetlen leégés miatt, hanem, mert a
gyakori napégés a bőrben rosszindulatú
folyamatokat indíthat el, mely idővel bőrdaganatok kialakulásához vezethet
- viseljünk kalapot, napszemüveget, lenge,
jól szellőző ruházatot, ezzel megelőzhetjük
a hőguta, napszúrás kialakulását
- használjunk naptejet
- ne aludjunk el a napon, különösen ne a
vízen, gumimatracon
- ne fogyasszunk alkohol tartalmú italokat,
mert könnyebben kiszárad a szervezet, nő a
vízbefulladás veszélye
- pótoljuk az izzadással elveszített folyadékot, naponta minimum 2,5 l vizet, ásványvizet igyunk!
Ha étkezünk:
- óvatosan a jégkrémmel, fagyival, ha gyanús, hogy már egyszer felolvadt, ne együk
meg
- tejes, tejszínes gyümölcslevesekben a nagy
melegben elszaporodhat a szalmonella,
mely súlyos bélfertőzést okozhat
- ügyeljünk a nyers tojást tartalmazó ételekre
is, ebben is szeretnek a baktériumok

- a jeges italok nem mindig hasznosak, nyáron is meg lehet fázni
- külföldön ne igyunk csapvizet, bélfertőzést
kaphatunk, válasszuk a palackos ásványvizet, akár fogmosáshoz is, a csapvízzel
megmosott gyümölcsök, zöldségek is okozhatnak hasmenést, hányást!
Ha kirándulunk:
- használjunk rovarriasztót, megelőzhetjük a
kullancs- és szúnyogcsípéseket
- hosszú nadrágot, zárt cipőt húzzunk
- otthon vizsgáljuk át testünket
- ha kullancsot találunk, bármilyen csipeszszel, minél hamarabb, bátran távolítsuk el!
A bőrfelszín felett fogjuk meg a kullancsot
és egy határozott mozdulattal tépjük ki, ha
benne marad a feje a bőrben, nincs teendő,
néhány nap alatt kilökődik, nem jelent
veszélyt, nem növeli a fertőzés veszélyét!
Fontos, hogy ne halogassuk az eltávolítást!
Főleg az északi megyékben fertőzöttek a
kullancsok, de nálunk is előfordulhat. Ha
kivettük a kullancsot, nincs más teendő,
mint figyelni a csípés helyét. Lyme kór
esetén általában kokárda- szerű bőrpír
jelentkezik, mely vándorol, mérete változik,
influenza- szerű tünetek kísérhetik, baktérium okozta megbetegedés, az időben
megkezdett antibiotikumos terápia teljes
gyógyulást eredményez. A kullancs által
terjesztett vírusos agyvelőgyulladás életveszélyes, oltással megelőzhető, melyet
háziorvos ír ki!
- darázs-, méhcsípés esetén jeges borogatás a
leghasznosabb, érdemes kálcium pezsgő-
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belépőt, 500 Ft-os vásárlási utalványt és
tablettáttablettát
tartani magunknál,
főleg, ha főleg, lékparkba
tartani magunknál,
ha
1 db csokoládét. Nagyon örültünk, hogy a meleg
érzékenyek vagyunk a csípésre
- ne viseljünk élénksárga ruházatot, ne fo- ellenére ennyien eljöttek.
gyasszunk édes italokat, ételeket, ez vonzza
Igaz régebben a 90-es években egyszer volt
a rovarokat!
véradás, és volt olyan, hogy 120-140 fő is volt.
- sérülés estén mossuk ki és fertőtlenítsük a Sajnos azok a véradók már kiöregedtek, vagy
sebet! Tetanusz-oltásra mély, erősen szenymeghaltak. A helyükbe kevés fiatal lépett.
nyezett sebek esetén lehet szükség.
- gyanúsan szelíd vadállatokat ne simogasKérek minden 18 év feletti fiatalt, félelmét félsunk, ne érjünk hozzájuk, harapásukkal
retéve
jöjjenek vért adni, mert aki vért ad megveszettséget terjeszthetnek, leggyakrabban
a rókák, denevérek (barlangokban a levegő ment 3 életet!
Samu Katalin
is fertőzött lehet)!
védőnő
- külföldi utazás előtt néhány hónappal
tájékozódjunk, hogy van-e ajánlott vagy kötelező védőoltás, melyet be kell adatni
(Nemzetközi Oltóközpont, Országos TisztiKülönleges
orvosi Hivatal lehet segítségünkre)!
.
Gyerekek: rájuk leselkedik a legtöbb veszély,
Különleges nap kélt mára,
hiszen nem tudnak vigyázni magukra, ez a szülők
Gyöngyharmat szállt fűre-fára.
feladata. Strandon ne hagyjuk őket felügyelet
Nyíló rózsa szirmán megállt,
nélkül, főleg a csúszdák, mélyvíz közelében!
Tündöklő nap fényére várt.
Ügyeljünk a vízszűrőkre, lefolyókra!
Napsugara megtört rajta,
Magyarázzuk el nekik, mire ügyeljenek, hogy
Mintha igazgyöngy csillogna.
ne érje őket baj!
Igazgyöngyöt úgy lát szemem,
Ha mindezeket megpróbáljuk betartani, akkor
vidám és élményekkel teli nyarunk lehet !
Ha tiédre, vetem szemem.
Kellemes, balesetmentes, mosolygós nyaralást
és vakációt kívánok :
Különleges nap ez máma,
dr. Surányi Anita
járási tiszti főorvos
Hogy eljöjjön, szívem várta.
Dicsérhessem szent napodat,
Amit kaptál, névnapodat.
Szülőanyád adta néked,
Községünkben 2013. márc. 19-én volt az első
Mikor ajkad felsírt néked.
véradás. Ezen 42 fő adott vért.
Midőn ölén megszülettél,
A második véradás 2013. jún. 25-én volt. Most
Édes-kedves lánya lettél.
36 fő adott vért és új véradó 1 fő volt.
A véradások alkalmával véradók kaptak
Különleges virágszál vagy,
Szentesi Strandra belépőt, Hungerittől virsli
Rád tekintve, napsugár vagy.
utalványt, Mórahalmi fürdőbe, és a Mohácsi emBoldoggá így szívem tetted,
Mert a napfényt Rám vetetted.
Gyöngyharmat is reád leszállt,
Napfénye is rajtad megállt.
Szemeim sem nézhet másra,
Mint a legszebb virágszálra.

VERS mindenkinek

VÉRADÁS

Juhos Sándor
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Géczi László
Szül.: 2013. január 27.
Anyja: Makai Zsuzsa
Apja: Géczi László
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Honvéd u.14.
.

Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Kinizsi u. 48.

Rocsa Lorena Róza
Szül.: 2013. március 1.
Anyja: Juhász Brigitta
Apja: Rocsa István
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 46

Jankovics Erik Zsolt
Szül.: 2013. január 27.
Anyja: Laczkó Noémi
Apja: Jankovics Zsolt

Anyja: Dömsödi Judit
Apja: Marton János
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Szabadság u. 14.
.

Szül.: 2013. március 27.
Anyja: Móricz Éva
Apja: Hékédi Ernő
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Ady Endre u. 20.

Szül.: 2013. március 26.

Bárány Istvánné
Született: Kovács Rozália
1928. 10. 09. - 2013. 03. 11.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója
.

Csenki Balázsné
Született: Tatár Erzsébet
1922. 07. 11. - 2013. 01. 13.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója

Hopka Józsefné
Született: Gyánti Franciska
1928.11.22. - 2013.01.26.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Bem u. 4.

.

Kelemen János
1956.07.26. - 2013.06.26.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 64.

Csenki Pálné
Született: Dancsó Piroska
1943.01.13. - 2013. 07.04.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója

Kiss László
1942.10.27. - 2013.02.10
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Szabadság u. 23.

.

Dénes Mózes
1916. 07.08. - 2013.05.07.
Lakcíme: Eperjes, Szabadság u. 36.
.

Dömsödi Jánosné
Született: Nyíri Erzsébet
1929.03.01. - 2013.02.08.
Lakcíme: Eperjes, Petőfi u. 1/b.
.

Gyenes Rókus
1935.08.24. - 2013.05.24.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 33.

Fábiáni

.

.

Kasza István
1948.09.08. - 2013.04.14.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Jókai u. 46.

.

.

Szül.: 2013. március 12.
Anyja: Jávorcsik Renáta
Apja: Bálint Róbert
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Zrínyi u. 18.

.

.

Dancsó Mihály
1945.01.01. - 2013.04.14.
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Kossuth L. u. 3/2.

Bálint Jázmin

Hékédi Noel

Marton Vazul Dániel

HALÁLOZÁS

Születés

.

Kozma Béláné
Született: Jávor Erzsébet
1942.10.03. - 2013.03.17.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója

Páli István
1928.02.17. - 2013.03.26.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Táncsics u.3.
.

Pólya Bálintné
Született: Raffai Erzsébet
1928.07.24. - 2013.05.03.
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Köztársaság u. 73.
.

Sípos Péter
1959.11.21. - 2013.03.19.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Akácfa u. 27.
.

Traj Tamás
1980.06.20. - 2013.03.09.
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Széchenyi u. 11/a.

.

Nagy János
1965.05.30. - 2013.03.01.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Ady u.12.
.

.

Nagy János
1937.01.16. - 2013.05.14.
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Zrinyi u. 36.

Varga Andrásné
Született: Koncz Justina
1939.09.13. - 2013.03.17.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója

Pálffi Istvánné
Született: Pete Julianna
1924.05.21. - 2013.05.08.
Lakcíme: Erzsébet Otthon lakója

Varga Dudás János
1955.05.02. - 2013.02.19.
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Szabadság u. 40.

.

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

Szerkesztésért felel:
Traj Judit
Tel.: 30-238-24-34
Készül: 2013 - 200 példány

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

