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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt hölgyeim és uraim,
kedves Fábiánsebestyéniek!
Nagy tisztelettel köszöntöm
Önöket ismét a Fábiáni Objektív hasábjain.
A XX. Fábiáni Falu Fesztivál előtt engedjék meg,
hogy külön köszöntsem azokat a kedves vendégeket,
akik ellátogatnak községünkbe. Bízom benne, hogy
jó emlékeket őriznek meg a szívükben a településünkről.
Szeretném röviden tájékoztatni Önöket a képviselő-testület eddigi munkájáról, valamint beszámoljak a község fontosabb eseményeiről.
A Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életében
változás következett be. Megbízott intézményvezetőt
nevezett ki a képviselő-testület, valamint erre a posztra pályázatot írtak ki, amelynek beadási határideje
2014. július 18-a volt. A pályázatok elbírálása után az
intézményvezetői feladatkörre alkalmas személyt
2014. augusztus 1-jétől nevezik ki.
2013. október elején kezdődtek a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésének munkálatai a „Fábiánsebestyén település szennyvízelvezetési és tisztítási
rendszerének kiépítése” című KEOP-1.2.0/2F/092010-0079 számú projekt keretében. A projekt teljes
költségvetése 743.155.997 Ft, amelyhez 626.934.313 Ft
vissza nem térítendő, az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatást nyert el Fábiánsebestyén Község Önkormányzata. A fejlesztés megvalósításához elnyerte az Önkormányzat a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatását is, ami
116.221.684 Ft volt.
A beruházás fő irányvonala a települési szennyvízelvezetési és tisztítás jogszabályi előírásoknak
megfelelő biztosítása, ezáltal a környezet terhelés
csökkentése.
A projekt ezeket a fő elemeket tartalmazta:
- Új szennyvízcsatorna- hálózat építése a település belterületén.
- Szennyvíztisztító telep építése.

- TFH szállításához szükséges jármű vásárlása.
A kivitelezők a szennyvízhálózat próba üzemmódját
2014. augusztus 15.-re tették, addig kérem a tisztelt
lakosságot, hogy akinek lehetősége van, építse ki a
belső hálózatot.
Az ivóvízjavító- program pályázatának végrehajtása folyamatban van. Tőlünk független és előre nem
látott okok miatt az új kút beüzemelése sajnos még
várat magára, de minden erőnkkel azon leszünk,
hogy minél hamarabb biztosítani tudjuk Önöknek az
Uniós előírásnak megfelelő ivóvizet.
A Gondozási Központ földszintjének korszerűsítése, a mai napig is folyamatban van. A Szociális Otthonhoz épül ebédlő, 4 szoba és kiszolgáló helységek.
A kivitelezők 2014. szeptember végére tervezik az
átadást.
Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a
2013/2014-es tanévben továbbra is vállalta a környező településekről érkező diákok szállítását az
iskolánkba, valamint minden segítséget megadott az
intézménynek, hogy akadálytalanul, magas színvonalon működhessen. Lehetőséget biztosítottunk és
finanszíroztuk a nyári napközi megvalósulását,
valamint buszaink kedvezményes bérbeadásával
mehettek a gyerekek kirándulásokra, úszótanfolyamra.
Folyamatosan pályázati forrásokat keresünk a
tanmedence megépítésére, de egyelőre még nem
találtunk ilyen lehetőséget.
Az orvosi ügyeletet ketten látjuk el dr. Tóth Tünde
kolléganőmmel. Bármilyen probléma esetén a Mentési Központba lehet telefonálni.
A fogorvosi szakrendelést dr. Szabó András heti 3
alkalommal látja el. Forduljanak hozzá bizalommal!
A Sportkör keretében is változás történt. A szakosztály vezetője Banka Norbert lett. Jó munkát kívánok neki!
Az ősszel a Megye III. osztályú csoportban csak
egy csapatot indítunk, részletesebb tájékoztatót a későbbiekben olvashatnak.
A Könyvtár életében is változás következett be.
Sípos Anna könyvtárosunk nyugdíjba vonult. Kívá-
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nunk neki jó egészséget, aktív mindennapokat és
pihenésben eltöltött boldog, nyugdíjas éveket! Az új
könyvtárosunk Marton Krisztina lett. Neki a továbbiakban jó munkát kívánok!
A XX. Fábiáni Falu Fesztivál augusztus 8-9-10-én
kerül megrendezésre. Számos programmal várjuk a
kedves vendégeket. A részletes programajánlót az
Objektív közepén találhatják.
Az ősz folyamán Önkormányzati választásokra
kerül sor, és úgy döntöttem, hogy polgármesterjelöltként újra indulok. Megtisztelő számomra, hogy

a lakosság érdekeit szolgálhatom, valamint a település fejlődésében irányvonalat tudok mutatni.
Köszönöm a képviselő-testület eddigi munkáját, és
remélem, hogy újra indulnak!
Végül nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:

Dr. Kós György
polgármester

Más szemmel... Az Iskolánkról
Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig tájékoztassam Önöket az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működéséről.
Bár 2013. január 1-től állami fennhatóság alá tartozik az intézmény, kapcsolatunk, együttműködésünk töretlen maradt.
A 2013/2014-es tanévben is megadott az
Önkormányzat mindenféle támogatást, amely az
iskola hatékony működéséhez hozzájárult. A
község buszaival továbbra is biztosítottuk a bejáró
tanulók szállítását, valamint lehetőségeinkhez
mérten a különböző versenyekre való eljutásban is
segítséget nyújtottunk. Az osztálykirándulásokhoz, táborokhoz kedvezményesen adtuk bérbe
buszainkat, hogy gyermekeink eljuthassanak különböző, szép helyekre és élményekben gazdagon
térhessenek haza.
A tanév során gyermekeink járhattak felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokra, angol
és német nyelvi képzésekre, sportfoglalkozásokra.
A versenyzési lehetőségek teret adtak a gyerekeknek, hogy a tanárok felkészítő munkájuk
segítségével nagyon szép eredményeket érjenek el
a helyezési listákon. Az igazgató úr évzáró beszédében méltán dicsérte meg azokat a tanulókat,
akik fáradságot nem kímélve kitartó, szorgalmas
munkával érték el a jobbnál jobb eredményeket,
ezzel elvitték országszerte községünk, iskolánk
hírnevét. Ezek a versenyeredmények az iskola

honlapján részletesen megtekinthetőek (www.aranyamk.hu).
Büszkék vagyunk rátok! Persze ezek az eredmények nem születhettek volna meg, ha nincs egy
olyan lelkiismeretes, jól felkészült, tapasztalt
tantestületünk, akik kellő hivatástudattal készítették fel gyermekeinket.
A ballagáson és az évzáró ünnepségen az Önkormányzat képviseletében jelen voltam a rendezvényen, és egy szerény ajándékcsomaggal köszöntem meg a tantestület egész éves munkáját.
Hálásan köszönjük a munkájukat! Valamint 4 ballagó diáknak a nyolc éven át tartó szorgalmas
munkájáért kitüntetéseket adományozott Fábiánsebestyén Község Önkormányzata. Elismerésben
részesült István Anita, Oprea Brigitta, Király Brenda, Perjés Dávid Koppány nyolcadik osztályos tanulók. Gratulálok nekik és sok sikert kívánok
tanulmányaikhoz!
A Faluház teret biztosított különböző iskolai
rendezvények megtartásához, erre a jövőben is
biztosítjuk a lehetőséget.
Március folyamán Hoffmann Rózsa, az akkori
oktatási államtitkár is ellátogatott iskolánkba, és
elismerő, dicsérő szavakkal illette intézményünket. Örömmel tapasztaltam, hogy a tanulók védik,
megőrzik környezetük tisztaságát, jó állapotát,
valamint láttam a gyerekek fegyelmezettségét. Az
iskolai szabályrendszer betartása egy alapvető
erkölcsi norma kell hogy legyen, hiszen ez a
hatékony munkavégzés elengedhetetlen feltétele.
A mai gyermekközpontú világban ne csak a
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gyerekek jogai legyenek előtérben, hanem kötelességei is, hiszen az intézmény feladata nem csak a
hatékony oktatás, hanem a nevelés is. Persze a
káros környezeti hatásokat nem tudjuk maradéktalanul kiszűrni. Azt azonban megtehetjük, hogy a
lehetőségeinkhez mérten megelőzzük, felkészítsük a gyerekeket a veszélyekre.
Iskolánk létszáma 239 fő, bár folyamatosan
bővül. Bejáró tanulóink száma 98 fő, akik a környező településekről (Eperjes, Szentes, Árpádhalom,
Gádoros, Nagymágocs) járnak iskolánkba. 12
tanulócsoport, 6 napközis csoport és 1 tanulószoba működött az elmúlt tanévben. A tantestületben 22 pedagógus és 1 fő óraadó dolgozik. A
művészeti iskolában 3 óraadó tanár tanít. Ezen kívül a feladatát ellátja még egy gyógypedagógus,
egy pszichológus és egy fejlesztő pedagógus. A
kitűnő tanulók száma 22 fő, akik elismerő
oklevelet és 5000 Ft-os könyvvásárlási utalványt
kaptak a Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítványtól. Azok a tanulók, akik a legtöbb dicséretet
szerezték egész évben egy jutalomkiránduláson
vehettek részt. Az idei tanévben 39 gyermek mehetett el Gödöllőre a Grassalkovich kastélyba és
Közép Európa egyetlen medveotthonába.
Bukott tanulók száma 13 fő. Tanulóink összesen
13433 órát hiányoztak, ebből az egy főre jutó

hiányzás 55,64 óra. Itt szeretném a kedves szülők
segítségét kérni abban, hogy csak az indokolt esetben (betegség) maradjanak a gyerekek otthon, hiszen az órai munkát úgyis pótolni kell, és ne
adjunk teret a felesleges hiányzásoknak.
Az Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is várja
a jelentkezőket. Munkájukat hatékonyan végzik,
és lehetőségünk nyílik majd a XX. Fábiáni Falu
Fesztiválon is megnézni a társastánc és néptánc
csoport produkcióját, valamint a grafika tanszak
kiállítását is megtekinthetjük. Az évzáró gálaműsoruk színvonalas volt, köszönet a felkészítésért.
Ebben a tanévben is elvégeztük a preventív
jellegű szűrővizsgálatokat, voltak a gyerekek fogorvosnál és a testi fejletségüket is megnézték.
Összességében megállapíthatom, hogy egy
nagyon tartalmas és sikeres tanévet zárhatott le az
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Így látom külső szemmel az intézmény működését, amihez csak gratulálni tudok.
Továbbra is számíthatnak együttműködő támogatásunkra! A tantestületnek és a gyerekeknek
kellemes pihenést kívánok a nyár hátralévő részére!
Tisztelettel: Dr. Kós György
polgármester
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A Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből
Szeretettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!
Röviden szeretném Önöket tájékoztatni az elmúlt
időszak óvodai eseményeiről.
Óvodánk a 2013/2014-es tanévben is a kompetencia alapú óvodai oktatás módszerével kezdte meg
nevelő munkáját.
Tevékenységeink továbbra is a 4 őselemre (Tűz,
Víz, Föld, Levegő) épülnek, ötvözve a 4 évszak ismereteivel, tapasztalataival, ünnepeivel. A gyerekek
játékban integrált cselekvéses tanuláson keresztül
szerzik meg az alkalmazni képes ismereteiket. Olyan
ismereteket, melyek a mindennapok során is szükségesek lehetnek.
3 csoport indult szeptemberben. Ebben 5 óvodapedagógus és 3 dajka végzi mindennap tervszerű,
gyermekszerető munkáját. 2014 márciusától változás
következett be Révész Anikó helyett Traj Judit lett
megbízva az intézmény vezetésével, valamint Györgyiné Horváth Andrea konyhai dolgozóként lépett új
munkakörbe.
A gyerekek nagy örömére február 21-én megrendezésre került Farsangi mulatságunk a Faluházban,
ahol sok szép jelmezt láthattunk, valamint a Csiga
duó koncertjét is meghallgathattuk. Köszönjük a
szülők segítségét a jelmezek elkészítésében.

portba, március 13-án a Szivárvány csoportba tekinthettek be a szülők a gyermekek mindennapjaiba. Az
érdeklődők meg tudták nézni, hogy gyermekeik,
hogyan dolgoznak az óvodai foglalkozásokon, és ez
remek lehetőséget biztosított arra, hogy az aktuális
problémákat, meg tudják beszélni. Lehetőségem
nyílt megnézni a foglalkozásokat. Tapasztalataim
alapján az óvónők felkészültsége magas színvonalú
volt.

2014 márciusától az Óvodában is beindult a Judo
Kajdy Zoltán vezetésével. Péntekenként 16-17 óráig
tartott edzéseket. Megfelelő létszám esetén szeptembertől is szeretnénk folytatni.
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük a Nyílt Napokat. Március 12-én a Pillangó cso-

Március 24-én ünnepélyes keretek között átadták a
Vöröskeresztes Bázis Óvoda címet, és ezzel indult a 3
hetes „Egészségnevelés, egészség” projektünk.
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Ebben az időszakban számos egészségmegőrzéssel kapcsolatos témát választottak az óvónők, amely
mind a szülők, mind a gyerekek részére fontos, és
hasznos tanácsokat tartalmazott. Reméljük, hogy jövőre több szülő fog ellátogatni az előadásokra, mivel
mindig tanul az ember. Köszönjük a felkért előadóknak, szakembereknek, hogy hasznos információkat
nyújtottak a felnőttek számára is. A projektzáró nap
április 14-én volt, ahová nagyon sokan eljöttek. Köszönjük a részvételt.
Március 3-4-én megtörténtek az óvodai beiratkozások. A 2014/2015-ös nevelési évben 13 fő lesz kiscsoportban, persze a létszám még változhat. Óvónőjük
Révész Anikó és Nagyné Kádár Ildikó lesz, dajka
nénijük Pataki Mária.
Májusban minden csoportban megrendezték az
anyák napi ünnepségeket. Megható, és szeretetteljes
műsorokkal készültek a gyerekek.
Május 15-én Vendlóczki Richárd „Ricsi rendőr
bácsi” is tartott a gyerekeknek előadást.
Május 22-én egy gyermekprogram keretében a Tücsök zenekar koncertjét nézhették meg a gyerekek.
Májusban és júniusban az óvónők megszervezték
a csoportkirándulásokat. Május 22-én a Micimackó
csoport Szegedre látogatott el, június 11-én a Pillangó
csoport Bokroson járt a Western tanyán, június 12-én
a Szivárvány csoport Budapesten járt a Fővárosi Állat
és Növénykertben. A gyermekek élményekkel tértek
haza a kirándulásokról és nagyon jól érezték magukat.
Május 30-án Gyermeknapot szerveztünk, ahová

szívesen láttuk a leendő kiscsoportos gyerekeket.
Öröm volt látni, hogy a kis óvodások, milyen jól érezték magukat. Lehetett ugrálóvárazni, traktorozni,
különböző játékokkal játszani, csillámtetoválások is
készültek, és nagy sikere volt a palacsintázásnak is. A
finom palacsinták elkészítésért köszönetet mondunk
a helyi Nyugdíjas Klub tagjainak.
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Június 7-én rendeztük meg az Óvodai Ballagás és
Évzáró ünnepséget. A közel 1 órás színvonalas műsorban megmutatták a nagycsoportosok, érettek az
iskolakezdésre. Köszönjük a felkészítést és a rengeteg
munkát az óvónőknek. Szeptembertől már az iskolában kezdik az új tanévet, de előtte még az évnyitóra
egy kis műsorral készülnek. Sok sikert nekik az
iskolában!
A nyár folyamán összevont csoport volt azoknak a
gyermekek számára, akiknek a szüleik dolgoznak és
nem tudták megoldani a kicsinyeik elhelyezését.
Ehhez minden feltételt biztosítottunk, és jó közösségben, biztonságban tudhatták a szülők a gyerekeiket.
Az óvoda június 30-tól július 18-ig zárva volt, ebben az időszakban oldottuk meg a tisztasági meszeléseket.
Összességében a 2013/2014-es nevelési év tartalmasan zárult. Célunk az elkövetkező években még
több érdeklődést felkeltő programokkal színesebbé

tenni az óvoda életét, hogy még több gyermek érezzen kedvet intézményünk iránt.
Szeretném megköszönni Dr. Kós György polgármester úrnak és Fábiánsebestyén Község Önkormányzat képviselő testületének az egész évben
nyújtott segítségüket. Hálásan köszönjük!
Valamint köszönjük a Községi Étkezde és a Nyugdíjas Klub támogatását. További jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Végül, de nem utolsó sorban szeretném a szülők
segítségét megköszönni, és bízom benne, hogy a
továbbiakban is ilyen jól együtt tudunk működni,
hiszen egy cél van előttünk a gyermekek egészséges
testi, lelki fejlődése.
A nyár hátralévő részében
kellemes pihenést kívánok!
Traj Judit
óvodavezető
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A Nyugdíjas klub életéből
Tisztelettel köszöntöm a
Fábiáni Objektív olvasóit!
Röviden szeretném ismertetni a
Nyugdíjas Klub első féléves tevékenységét.
Az idei évet farsangi mulatsággal kezdtük, amire a Községi Étkezde dolgozói fánkot sütöttek
nekünk. A jókedvet fokozta, hogy
néhány klubtagunk jelmezt öltött.
Februárban elmentünk a Böllérbálba, ahol napközben a böllérek
keze alá dolgoztunk, este pedig jót
mulattunk.
Március elején nőnapi ünnepségre került sor, amelyen a polgármester úr köszöntötte a klub női
tagjait, a férfitagok pedig egy szál
virággal kedveskedtek nekünk.
Március 22-én Jótékonysági
Nyugdíjas Bál került megszervezésre. A pörkölthöz a Kinizsi 2000
Zrt. jutányos áron biztosította az
alapanyagot, amit az Önkormányzat kifizetett. Mi a klubhelyiségben
sós és édes süteményeket sütöttünk. A vacsora előtt közel másfél órás színes műsorral szórakoztattuk a jelenlévőket. A vacsorát
követően fergeteges mulatozás
alakult. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták ezt a
sikeres rendezvényt.
Április közepén locsolkodással
egybekötött húsvéti ünnepséget
rendeztünk, amire szendvicseket
készítettünk.
Májusban a már rendszeressé
váló Rendőrségi Fórumon vettünk

részt, ezt követően megvitattuk a
kirándulások helyszínét is.
Május 17 -én Agócs István klubtársunk magyar nóta éneklési versenyen vett részt, ahol a negyedik
helyen végzett. Gratulálunk neki!
Június elején Országos Nyugdíjas Találkozón vettünk részt

Cserkeszőlőn. Itt az ország minden
pontjáról érkezett nyugdíjasok
különböző műsor-számokkal
szórakoztatták a közönséget.
Az óvodai és iskolai gyereknapra segítettünk palacsintát sütni.
Június 26-27-én kiránduláson
vettünk részt Sátoraljaújhely és

11
környékén. Sok szép élménnyel
gazdagodtunk, többek közt Szlovákiában megnéztük a Rákóczi
kastélyt; Mezőkövesden a Palóc
Múzeumot és a Vizsolyi Bibliát.
Sátoraljaújhelyen libegőztünk, ami
nagyon tetszett mindenkinek.
Ezzel zárnám az első féléves
beszámolót. Előre láthatóan a
második félév is ilyen mozgalmas
lesz.
Szeretnénk köszönetet mondani
Dr. Kós György polgármester
úrnak és az Önkormányzat dolgozóinak a segítségükért, hogy mindezen programok és rendezvények létrejöhettek.
Végül kellemes nyarat, jó egészséget kívánok minden kedves olvasónak.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik részt szeretnének
venni a klub mozgalmas életében.
Szabó Lajosné
klubvezető

Az Erzsébet Otthon életéből ...
Az Erzsébet Otthonban ismé- tás. Négy új lakószobát, orvosi
telten a megújuláson a szebbé té- szobát, valamint egy nagy ebédtelen van a hangsúly. Újabb sike- lőt építettek az udvari részre, ami
res pályázatnak köszönhetően a Szabadság utcára néz. Időseink
kezdődött és egyben folytatódik túl vannak két nagyobb költöintézményünk felújítása, kor- zésen, ami a felújítás, bővítés veszerűsítése, bővítése.

lejárója. Nagy változásokat jelentett ez az idős embereknek, hi-

Megtörténtek, illetve folyamat- szen a megszokott helyükről,
ban vannak a nyílászáró cserék, szobáikból kellett kiköltözniük,
tetőcsere, fűtés korszerűsítés, de szerencsére ezt a helyzetet
burkolatcsere, vizesblokk felújí- többé kevésbé intézményen be-
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lül sikerült megoldani úgy, hogy
a szomszédos Zeneiskolát is
„birtokba vehettük”. Lakóink türelmesen várják a felújítás végét ami előre láthatólag szeptember
végén zárul-, hogy visszaköltözhessenek szobáikba megszokott
életterükbe.
A jó idő beálltával egyre többet tartózkodhatnak az udvaron,
amit már nagyon vártak.
Levegőznek, beszélgetnek, figyelemmel kísérik az építkezést.
Sajnos a helyhiány miatt átmenetileg a foglalkozások köre is
szűkült többnyire tornára, sétálásra, levegőzésre, beszélgetésre,
filmnézésre, illetve zenehallgatásra korlátozódik lakóink tevékenységi köre. Semmi esetre
sem hagytuk volna ki márciusban a

nőnapot, májusban az

anyák napját az első osztályos
diákok bevonásával, akik igen
színvonalas műsorral kedveskedtek lakóinknak. Előadás után
a gyerekek egyenként átadták az
általuk készített meglepetést a
jelenlévőknek és átvettek gyermeknap alkalmából egy- egy hoz, ami már hagyománnyá vált nak, munkatársainknak jó pihekézzel készített kis vidám kabala intézményünkben. Minden év- nést a nyár folyamán, valamint
figurát.

ben kora ősszel- az ellátottak örö- Lázár Mariannak örömteli baba-

Köszönjük a gyerekeknek a mére - kimegyünk a malomhoz, várást és Surányiné Csíki Ilonámegható előadást és a tanító ahol vidáman eltöltünk egy na- nak boldog nyugdíjas éveket!
néniknek a felkészítést!

pot bográcsozással, szalonna-

A forró nyári napok elmúl- sütéssel, kártyázással, aktív
tával tervezünk egy kirándulást pihenéssel.
időseinknek a helyi szélmalom-

Ezúton is kívánunk lakóink-

Köszönöm a figyelmet!
Dancs Ferencné
Erzsébet Otthon vezetője
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Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány hírei
Alapítványunk a tanév végén
a hagyományoknak megfelelően
jutalmazta a kiemelkedő tanulókat. Elismerő oklevél kitüntetést és 5000 Ft-os könyvvásárlási utalványt kaptak azok, akik
kitűnő tanulmányi eredményt
értek el a 2013/2014-es tanévben.
Név szerint:
2/a osztály:
Bodri Csenge Emma
Forgó Réka Melitta
Vígh Hanna
Szabó Alíz
2/b osztály:
Géczi Zsófia Katalin
Pótári Lea Zoé
3/a osztály:
Harkai Annaliza
Felföldi Zsombor
Goda Patrik

Kiemelt kitüntetésben (elismerő oklevél és 10.000 Ft-os
könyvvásárlási utalvány) részesült István Anita 8. osztályos tanuló, aki az általános iskolai tanulmányait végig kitűnő eredménnyel végezte.

3/b osztály:
Jancsó Bence
Kardos Richárd
Melis Fanni
Miszlai Csenge

A tanév végén kirándulásra
hívtuk azokat a tanulókat, akik
osztályonként a legtöbb dicséretet gyűjtötték. Az osztályfőnökök javaslata alapján az idén 39
tanuló kapott meghívást.

4. osztály:
István Gréta
Kürti-Szabó Kíra
Németh Bernadett
Németh Nóra
Szarka Arina
Szarka Boglárka

Név szerint:
1.osztály:
Jancsó Enikő
Tószegi Rebeka
Szaszkó Szonja
Kozma Lili

7/b osztály:
Bartucz Anna
Jancsó Laura

2/a osztály:
Bodri Csenge Emma
Forgó Réka Melitta

Vígh Hanna
Szabó Alíz
2/b osztály:
Géczi Zsófia Katalin
Pótári Lea Zoé
3/a osztály:
Harkai Annaliza
Felföldi Zsombor
Goda Patrik
3/b osztály:
Jancsó Bence
Melis Fanni
Rácz Fanni
Tóth Melani
4. osztály:
Németh Bernadett
Németh Nóra
Kürti-Szabó Kíra
Szarka Boglárka
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5/a osztály:
Vadász-Nagy Viktória
Vadász-Nagy Vilmos
Vincze Zoltán
5/b osztály:
Miszlai Lizett
Csenki Fanni
Hlavács Ingrid
Szemenyei Gréta
6. osztály:
Veres Lionel
Szemenyei Tamara
Szarka Rebeka
Jancsó Erika
Goda Gitta
7/a osztály:
Kiss Patrik
Labancz Emese
Labancz Enikő
7/b osztály:
Jancsó Laura
Bartucz Anna
Mitlasóczki Endre
Úti célunk: Gödöllő Grassalkovich kastély és Közép-Európa egyetlen medveotthona a 15
éves Veresegyházi Medveotthon
„ahol az állatok boldogan élnek”.
A kirándulásra az alapítvány
kuratóriumának tagjai kísérték el
a gyerekeket. Úgy érezzük, hogy
ismét sikerült egy különleges
programot ajándékozni és mindenki élményekben gazdagodva
térhetett haza.
A tanév során még a könyvtár
által szervezett Költészet napi
versmondó verseny díjazását
támogattuk 10.000 Ft-tal.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik céljaink
megvalósítását valamilyen módon támogatták.
Támogatásaikat továbbra is várjuk!
Számlaszámunk: 57400286-10000616,
melyet a FONTANA Credit Takarékszövetkezet
fábiánsebestyéni fiókja vezet. Adószámunk: 18464609-1-06
Vargáné Lakos Eszter
Fábiánsebestyén Gyermekeiért
Alapítvány kuratóriumának elnöke
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Labdarúgás
Tisztelt fábiánsebestyéni lakosok!
Ezúton szeretném a megye
III. osztályú csapatok eredményeit ismertetni.
A Fábiánsebestyén I. a Homokháti csoportban
indult, itt az 5. helyet értük el 22 bajnoki mérkőzéssel. A mérkőzés eredményei: 11 győzelem, 6
döntetlen, 5 vereség. Csapatunk egyik játékosa 3.
helyet ért el a góllövő listán. Gratulálunk neki!
A Fábiánsebestyén II. a Tisza-Maros csoportban
indult, ahol a 7. helyen végzett 24 bajnoki mérkőzéssel. A mérkőzések állása: 10 győzelem, 1
döntetlen, 13 vereség.
Gratulálok a csapatoknak és ezúton szeretném
megköszönni, hogy a munka és a család mellett
szakítanak időt a mozgásra, sportra.
A következő szezonban egy megye III. osztályú
csapatot indítunk.
Július 1-jén megkezdődtek az edzések heti két
alkalommal. Aki tud, ideje engedi, várjuk a pályán
egy-egy órára.
Mindenkinek jó egészséget, jó szurkolást,
izgalmas mérkőzéseket kívánok!
A sportolók nevében szeretném megköszönni a
Fábiánsebestyéni Önkormányzat támogatását!

VÉRADÁS
2014-ben az első véradásunk időpontja március
4., 48-an adtak vért, ebből új véradó 3 fő volt. A
második véradást június 24-én tartottuk meg, itt
37-en adtak vért, és ebből 1 új véradó jött. A véradók a Makói Fürdőbe, a Mórahalmi Fürdőbe és a
Szentesi strandra kaptak belépőt. Ezen kívül 500
Ft-os vásárlási utalványt, a Hungerittól egy csomag virslire utalványt és 1 db csokoládét.
Sajnos évek óta csökken a véradók száma, mert
az idősebbek (65 év felett) nem adhatnak már vért,
és a kiesők helyére nem jön elég fiatal.
.

Az őszi véradás
időpontja október 28.
.Kérek minden 18 év feletti fiatalt, félelmét félretéve jöjjön az ősz véradásra!
A véradáson megjelenteknek köszönjük a véradást!
.

A mottó a régi:
„Adj vért és ments meg 3 életet!”
.

Samu Katalin
védőnő

A KÖNYVTÁR NYITVA
TARTÁSA MEGVÁLTOZOTT!
.

Új nyitvatartási rend
Hétfő - Péntek: 8 - 16 óráig
Szombaton és vasárnap ZÁRVA!
.

Az eMagyarország pont
nyitva tartása megegyezik a
Könyvtáréval!

FOGÁSZATI RENDELÉS!
.

Sporttársi üdvözlettel:
Felföldi Lajos edző
Hajrá Fábián!

Betegfogadási idő:
Kedd: 12.30 - 17.30
Szerda: 7.30 - 12.30
Csütörtök: 7.30 - 11.30
.

Fogorvos: Dr. Szabó András
Telefon: 30/976-71-25
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Születés

Mészáros Leó

Csókási Pál

Gila László

szül.: Szentes, 2014. 03. 11.
anyja neve: Rácz Henrietta
apja neve: Mészáros Ádám
lakcím: 6625
Fábiánsebestyén,
Mátyás kir. u. 46.

szül.: Szeged, 2014. 03. 18.
anyja neve: Hegyi Erika
apja neve: Csókási Pál
lakcím: 6625
Fábiánsebestyén,
Belső dűlő 95.

szül.: Szentes, 2014. 04. 23.
anyja neve: Sípos Éva
apja neve: Gila László
lakcím: 6625
Fábiánsebestyén,
Somogyi B. u. 20.

.

HALÁLOZÁS
„Életünk gyöngyszeme voltál.
Mindennapon ránk ragyogtál,
Bájos orcácskáddal ránk
Most végsőt mosolyogtál.
Kimondhatatlanul fáj,
Hogy bennünket itt hagytál.”
Berényi György
1935.04.18.-2014.01.22.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Bozó Péterné
Leánykori neve: Ágoston Julianna
1930.04.15. - 2014. 05.22.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Csapó Lászlóné
Leánykori neve: Hodroga Éva
1967.03.30. - 2014.06.10.
Lakcím: Eperjes, Kiskirályság 166.
.

Csenki Antal
1942.02.10. - 2014. 02.20.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Hámán Kató u. 9.
.

Czékmán Lászlóné
Leánykori neve: Insperger Mária
1935.04.22. - 2014. 05.20.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Dózsa Gy. u. 3.
.

Dénes Mózesné
Leánykori neve: Bács Erzsébet
1921.01.29. - 2014.05.25.
Lakcím: Eperjes, Szabadság u. 36.
.

Fási Imre
1944.06.15. - 2014. 07.12.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Belső d. 92.
.

Forgó Márton
1929.11.11. - 2014.05.13.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Béke u. 11.
.

Gráfik Györgyné
Leánykori neve: Lászlófi Erzsébet
1922.12.01. - 2014.06.07.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Ady E. u. 22.

Fábiáni

Gránicz Józsefné
Leánykori neve: Tarnóczi Erzsébet
1942.03.26. - 2014.05.29.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 73.

Németh István
1936.06.08. - 2014.03.12.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Hámán K. u. 4.
.

Orbán Antal Sándorné
Leánykori neve: Jordán Mária
1950.07.26. - 2014.07.01.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója

.

Halustyik József
1937.03.21. - 2014. 06.30.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Keresztes Pál
1961.06.17. - 2014.01.01.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 35.
.

Kovács Lászlóné
1941.09.20. - 2014.06.26.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója

.

Oroszlán Imréné
1921.12.30. - 2014.05.12.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Árpád u. 49.
.

Pataki Lajos
1939.01.07. - 2014.03.27.
Lakcím: Gádoros, Május 1. u. 6.

.

Kövér Sándorné
Leánykori neve: Serkédi Mária
1925.04.25. - 2014.04.10.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Kubó Ferenc
1974.03.20. - 2014.02.08.
Lakc.: Fábiánsebestyén, Köztársaság u. 15.

.

Ruzs-Molnár Lászlóné
Leánykori neve: Kánvási Tóth Etelka
1919.12.09. - 2014.05.06.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Simon-Kálmán Ferencné
Leánykori neve: Kozma Margit
1945.07.30. - 2014. 06.09.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója

.

Laczi János
1936.08.28. - 2014.04.03.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Ady E. u. 21.
.

.

Mátyás Györgyné
Leánykori neve: Sztancsik Brigitta
1930.08.23. - 2014.01.13.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Béke u. 4.

Szabó Imre
1954.07.31. - 2014.01.20.
Lakc.: Fábiánsebestyén, Felszabadulás u. 2.

.

Menyhárt Istvánné
Leánykori neve: Sinka Margit
1925.05.31. - 2014.05.15.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Mihály Sándor
1925.07.25. - 2014.01.05.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Molnár Istvánné
Leánykori neve: Szakál Franciska
1930.05.01. - 2014.05.17.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Móricz Istvánné
Leánykori neve: Dancsó Margit
1921.12.14. - 2014.07.15.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója

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

.

Szeleczkei János
1936.11.30. - 2014.02.10.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Mátyás k. u. 19.
.

Szepesi Jánosné
Leánykori neve: Marton Mária
1933.08.18. - 2014.02.06.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Somogyi B. u. 1.
.

Tomcsányi Sándorné
Leánykori neve: Vass Rozália
1926.01.12. - 2014.03.17.
Lakcím: Fábiánsebestyén, Bercsényi u. 17.

Szerkesztésért felel:
Traj Judit
Tel.: 30-238-24-34
Készül: 2014 - 200 példány

.

Tomcsik Magdolna
1932.07.20. - 2014.02.26.
Lakcím: Erzsébet Otthon lakója

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

