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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Fábiánsebestyéniek!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Fábiáni Objektív hasábjain. Néhány gondolat erejéig
szeretném tájékoztatni Önöket a képviselő-testület 2014. év második féléves munkájáról,
valamint a községet érintő legfontosabb eseményekről. Sikeres és eredményes évet
tudhatunk magunk mögött.
2013. október elején kezdődtek a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének munkálatai.
A szennyvíztisztító telep építése 2014 tavaszán kezdődött el. A tisztító telep próbaüzeme
augusztus 18-án elindult, amely január végén fog testületnek erről szavazás formájában döntenie kellett.
lezárulni. Jelenleg a lakossági rákötések már túlnyomó 4:3 arányban elfogadták a társulást. Az alakuló ülést már
többségben megvalósultak. Ezúton szeretném kérni a megtartottuk. Biztosíthatom a kedves lakosokat, hogy az
Tisztelt Lakosságot, hogy folyamatosan építsék ki a házi Eperjes-Fábiánsebestyén társulásából semmiféle
lekötéseket és csatlakozzanak a rendszerhez, aki még hátrányos helyzet nem érinti a községben élőket, sőt
nem tette volna meg. Köszönjük!
ezzel a társulással újabb pályázati lehetőségeket kíváMég tavaly decemberben elindult a TFH szállító járműre nunk kihasználni, ami a települések fejlődésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az új szippantós autót irányulnak.
a XX. Fábiáni Falu Fesztivál keretében vehettük át.
A Szociális Bizottság egyik külsős tagja lemondott,
„A Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon korszerűsítése, ezért megszűnt a fábiáni képviselő-testületben a
szolgáltatásainak fejlesztése” című projekttel 180 millió Szociális Bizottság. A feladatra nem új tagot, hanem egy
Ft-ból valósult meg a bentlakásos intézmény fejlesztése. másik alpolgármestert választottunk Dancs Ferencné
2014. október 4-én Nyílt napot tartottunk, ahol átadásra személyében, így két alpolgármestere lett a településnek.
került egy új épületszárny, amelyben 4 új korszerűen Dr. Tóth Tünde kolléganőmmel látjuk el az orvosi
kialakított 2 ágyas szoba, nővérhelység és egy 72 ügyeletet. A Mentési Központba lehet telefonálni probléférőhelyes ebédlő található. Az egész épületben új ma esetén.
bútorok lettek elhelyezve, kiépítésre került a nővérhívó
Folyamatosan pályázati lehetőségeket keresünk az
rendszer, az internet hozzáférés. Az érdeklődők azt utak, járdák korszerűsítésére, felújítására. Bízom benne,
tapasztalhatták, hogy egy korszerű és hatékonyan hogy az elkövetkező évben már erre is sor kerül.
üzemeltethető intézményt adtunk át, amely méltó
A képviselő-testület az idei évben is megszavazta,
életkörülményeket biztosít a gondozottak számára.
hogy minden bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekeknek
2014. október 12-én Önkormányzati választásokat 1-1 Mikulás csomagot ajándékoz, amelyet december 5tartottak. Mindenkinek köszönjük a szavazásnál az aktív én a Mikulás ki is vitt az intézményekbe.
részvételt, és a képviselő-testület tagjainak együttA Falukarácsonyon ismét egy szép ünnepi műsor lesz
működő munkájával igyekszünk a község érdekeit szem látható, melyet december 22-én hétfőn 18 órától tartunk a
előtt tartva olyan döntéseket hozni, amely előremozdítja Faluházban. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés
Fábiánsebestyén fejlődését. Az elkövetkező 5 évben is díjtalan!
nyugodtan forduljanak hozzám bizalommal, a fogadó
Hagyományinkhoz híven a Magányosok Karácsonya
óráimon továbbra is korrekt tájékoztatást adok a is meg lesz rendezve, így mindenki érezheti a karácsony
községgel kapcsolatos eseményekről.
közeledtét.
Decemberben ismét átadjuk a „Gyermekszületési
Végül nem maradt más hátra, mint hogy megköszöntámogatás” néven említett szociális támogatást a jem a Fábiánsebestyén Község Önkormányzat képviselő
községben született gyermekek szüleinek. A 2014-es testületének, illetve valamennyi kollégámnak az egész
évben 4 kisgyermek született. Családias hangulatban az évben végzett kitartó munkáját, melyet a falu fejlődése
Önkormányzat tárgyaló termében köszöntjük a érdekében tettek.
kisbabákat.
A település életében változás következett be. Eperjes
Kívánok a 2015-ös évre MINDENKINEK nagyon jó
kivált a Szentes - Nagytőke társulásából, és benyújtotta
egészséget,Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
csatlakozási szándékát a Fábiánsebestyéni ÖnkormányEredményekben Gazdag Új Évet!
zathoz. A törvény lehetőséget biztosít a választásokat
követő 60 napig, hogy bármely kisebb település beadja
csatlakozási nyilatkozatát egy nagyobb településhez.
Tisztelettel:
Eperjes élt ezzel a lehetőséggel, és a képviselő-

Dr. Kós György
polgármester
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FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. OKTÓBER 4-ÉN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERÜLT
MEGRENDEZÉSRE A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079
azonosító számú pályázat kapcsán.
Közel 706 millió forint támogatással valósul meg a
települési szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint a
szennyvíziszap kezelés és hasznosítás jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítása.
A beruházás az alábbi főbb projektelemeket tartalmazza:
- Új szennyvízcsatorna- hálózat építése a település belterületén: 13 970,61fm hosszon gravitációs,
1 801,11 fm hosszon nyomott rendszerű csatorna, 3 db átemelő, 808 db bekötés.
- Szennyvíztisztító telep építése, kapacitása 255 m3/nap
- TFH szállításához szükséges jármű vásárlása (1 db)
A beruházás célcsoportja Fábiánsebestyén település belterületének lakossága, illetve a tengelyen történő
szennyvíz szállítás révén a külterületi lakosság.
A projekt megvalósításának eredményeként a tervek szerint a településen képződő kommunális szennyvíz 94
%-a csatornahálózaton és tengelyen történő szállítással szennyvíztisztítóba kerül, a képződő szennyvíznek
csupán 6 %-a kerül elszikkasztásra.
A projekt aktuális állapotának rövid összefoglalása:
A közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítását és az eljárás sikeres lefolytatását követően 2013. július 5-én
az Önkormányzat szerződést kötött a kivitelezővel, a Bólem Kft.-vel mind a Szennyvíz tisztító telepre, mind a
Szennyvízcsatorna-hálózatra. A csatornahálózat kiviteli terveinek elkészítése után, 2013 őszén elindultak a
munkálatok. 2014. április 3.-ával a szennyvíz-csatorna hálózat műszaki átadása megtörtént és megkértünk a
használatbavételi engedélyt a hálózatra.
A szennyvíztisztító telep építése idén tavasszal kezdődött el. A tisztító telep próbaüzeme július 29-én elindult,
amely várhatóan január végén fog lezárulni. Ezt követően megkérjük a telepre vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedélyt is, amit a hatóság várhatóan 2015.03.31-ig kiad.
Mivel a telep próbaüzeme már elindult a lakossági és közületi oldalról rá lehet kötni a rendszerre. Jelenleg már a
lakossági rákötések háromnegyede megvalósult.
Az Önkormányzat ezúton is kéri a többi lakost, hogy folyamatosan építsék ki a házi bekötéseket és csatlakozzanak a rendszerhez.
A TFH szállító járműre vonatkozó közbeszerzési eljárás tavaly decemberben indult el. A jármű leszállítására
2014. februárjában szerződés kötöttünk a Pappas Auto Magyarország Kft.-vel. Júliusban az Önkormányzat átvette
az új szippantós autót.
Bővebb információ:
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Telefon/Fax: 06/63/366-555
Email: fabianpalyazat@gmail.com
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Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
FÁBIÁNSEBESTYÉNI ERZSÉBET OTTHON

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. októberr 4-én nyílt napot tartottak a
kibővített és korszerűsített FÁBINSEBESTYÉNI ERZSÉBET OTTHONBAN.
A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0145 azonosító számú „A
Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon korszerűsítése, szolgáltatásainak fejlesztése” című beruházással közel 180
millió forintból valósult meg egy a gondozásra, ellátásra szoruló idős emberek szükségleteihez igazodó,
személyre szabott, méltó életkörülményeket biztosító, korszerű és hatékonyan üzemeltethető, magas szakmai
színvonalú bentlakásos intézmény fejlesztése. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2014. október 04-én Nyílt
napot tartott az Önkormányzat, amelyen többek között a megújult Otthonban elérhető szolgáltatásokról is szó
volt.
A beruházás eredményeként megtörtént a már meglévő 64 férőhelyes épület felújítása, energetikai
korszerűsítése és valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítése. Megújuló energiák is felhasználásra
kerültek: a használati melegvíz ellátásra napkollektoros rendszer került kiépítésre, az áram ellátásra napelemes
rendszer került felszerelésre, valamint az intézmény hűtését nyáron talajszondák biztosítják.
Az épülethez egy szervesen integrált új épületszárny épült, amelyben 4 új korszerűen kialakított 2 ágyas,
akadálymentes szoba, nővérhelyiség és egy 72 férőhelyes ebédlő került kialakításra. A korábbi ebédlő helyén egy
újabb közösségi tér lett.
Az egész épületben megújult a bútorzat, kiépítésre került a nővérhívó rendszer, az internet hozzáférés, és 4 db
internettel ellátott olvasó pont is. Az ellátáshoz kapcsolódóan egy nagyteljesítményű ipari mosógép és egy
szárítógép beszerzése valósult meg.
Ezen felül a projekt során az ellátottak alapvető számítógép és internet felhasználói ismereteket szereztek egy
belső képzés keretében, valamint 2 munkatárs szociális gondozó-ápoló továbbképzése is megtörtént.
Aprojekt megvalósításával lehetővé vált, hogy az Otthon hatékonyabb és fenntarthatóbb működés mellett még
komfortosabb elhelyezési körülményeket, magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson és segítse a bentlakók
fizikai, szellemi és mentális fejlődését, közösségi integrációját.

Bővebb információ:
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Telefon/Fax: 06/63/366-555
Email: fabianpalyazat@gmail.com
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Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből…
Szeretettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!
Engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig
tájékoztassam Önöket a Fábiánsebestyéni Arany
János Óvoda munkájáról.
A 2014/2015-ös nevelési évet 52 gyermekkel kezdtük el. 3 csoport van jelenleg. A Pillangó csoport (13
fő), a Micimackó csoport (17 fő) és a Szivárvány
csoport (22 fő). A vegyes csoportoknál 5 óvodapedagógus és 3 dajka néni végzi mindennapos,
gyermekszerető munkáját, valamint 1 konyhai dolgozó segédkezik a gyermekek étkeztetésében.
Munkatervünkben szerepelnek a már hagyományainkhoz híven megrendezésre kerülő programok, valamint mindig új ötletekkel gazdagítják és
színesítik az óvó nénik a gyerekek mindennapjaikat.
Mivel kiemelt feladatként kell tekintenünk az
Egészséges életmódra nevelést, ezért Vöröskeresztes Bázisóvodaként több olyan programot szerveztünk, amely a helyes táplálkozással, testápolással,
fogápolással kapcsolatos.
Szeptember második hetében minden csoportban
megtartották a szülői értekezleteket, ahol az aktuális témákat, problémákat beszélték meg.
Október 18-án megrendezésre került az Óvodai
Jótékonysági Bál. A bál bevétele 296.135 Ft lett, melyet a Fábiánsebestyéni Mosolygós Óvodásokért
Alapítvány, a gyerekek kirándulásaira, programjaira költi.
Szeretném megköszönni Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának, hogy a vacsorához a
marhahúst felajánlották, valamint a Községi Étkezdének a segítséget. Egy ilyen nagy bál megszervezésében nagyon sok segítséget jelentett, hogy a szülők
süteményekkel, tombolatárgyakkal is hozzájárultak
a rendezvény sikerességéhez. Köszönjük a munkájukat, és továbbra is számítunk segítségükre!
Továbbá szeretném még megköszönni mindazoknak a munkáját, támogatását, felajánlását, akik
bármilyen formában hozzájárultak a bál sikeréhez!
A csoportok a TŰZ témaköréhez érkeztek, ezért
látogatást szerveztek november 5-én a Mentési Központba. A gyerekek nagy örömére kipróbálhatták a
tűzoltóautót, megismerkedhettek az eszközökkel,
felszerelésekkel. Nagy élmény volt számukra.

November 14-én a Szivárvány csoport egy közös
kirándulást szervezett Budapestre a Tropicariumba.
A vízi világ mindenkinek nagyon tetszett, és
lelkesen mesélték a gyerekek az élményeiket.
2014. november 28-án kiránduláson vett részt a
Pillangó csoport.
A kirándulás úti célja a Mikulásház és a Játékdzsungel játszóház volt.
A Mikulásház ötlete, a Truffaldino Bábszínháznak köszönhető.
Maga a Mikulásház épülete Szegeden a Lövölde
utca 201. szám alatt található.

Mikulás és Manó jelmezbe öltözött képzett színészek fogadták ott a csoportot. Meghitt, varázslatos
környezetben találkozhattak a gyermekek a
Mikulással. Lehetett beszélgetni, fotózkodni a
Télapóval és a Manókkal.
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egész évben, ezért mindenki kapott 1-1 csomagot.
Köszönjük szépen a gyermekek nevében is az
Önkormányzatnak!
December 12-én a karácsonyi készülődés alkalmából Családi Napot tartottunk, ahol meghívtuk a
szülőket is, hogy közösen készíthessünk ajándékokat, karácsonyi díszeket. Bízom benne, hogy a
délután folyamán mindenki jól érezte magát.

A játszóházban ezután minden kisgyermek
kimozoghatta magát. Lehetőségük nyílt ingyenesen
igénybe venni a dodgemet.

December 17-én az Óvodába is megérkezik a
Jézuska. Nagyon sok ajándék lesz a karácsonyfa
alatt, amit a gyerekek örömmel fognak használni.
Szeretnénk megköszönni HÉKÉDI ZSOLTNAK
és CSALÁDJÁNAK, hogy felajánlották a fenyőfákat az Óvodának és a Faluháznak!
2014. december 19-től 2015. január 5-ig az Óvodában is téli szünet lesz.

A nap végére mindenki (gyermek és felnőtt)
kellemesen elfáradt és élményekkel teli tért haza
otthonába. A kirándulások megszervezésénél nagy
segítséget jelentett, hogy az Önkormányzattól
kedvezményesen bérelhették a buszt.
December 5-én megérkezett az Óvodába is a
várva várt Mikulás. Mivel minden gyermek jó volt

Végezetül pedig ezzel az idézettel kívánok Magam
és kollégáim nevében Kellemes Karácsonyt
és Sikerekben Gazdag Új Évet!
„ Szálljatok le betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este meg minden piciny ablakot.
S házikókba, palotákba egy örömet vigyetek:
Boldog, Békés Ünnepeket!”

Traj Judit
Intézményvezető
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Fábiánsebesyéni Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Tisztelt Fábiánsebestyéni lakosok!
Engedjék meg, hogy néhány információt osszak meg
Önökkel az általános iskolánk életével kapcsolatban.
A tanévünket nyugodt körülmények között kezdtük
2014. szeptember 1-én, mert tárgyi és személyi
feltételeink is biztosítottak voltak.
A 26 fős 1. osztályba járó kis újoncaink nagy
ambícióval kezdték meg nálunk tanulmányaikat és igen
gyorsan, zökkenőmentesen beilleszkedtek iskolánk
közösségébe.
A tanévet 12 osztállyal indítottuk, a 3., a 4., a 6. és a 8.
évfolyamon vannak párhuzamos osztályaink. Legnagyobb létszámú osztályunk a 7. osztály, ők jelenleg
32-en vannak. Szerencsés helyzet, hogy a Tankerület
hozzájárulásával matematika, valamint magyar nyelv
és irodalom órákon csoportbontásban oktathatjuk őket.
Tanulóink létszáma 250 fő, ebből 118 fő a környező
településekről bejáró. A mindennapi szállításokat a
Fábiánsebestyéni Önkormányzat teljesen zökkenőmentesen megoldja, amiért ezúton is köszönetemet fejezem
ki.
Már az eltelt pár hónap alatt is tanulóink szép sikereket értek el a különféle térségi és magasabb szintű versenyeken.

Egy nyáron benyújtott pályázatnak köszönhetően
(Víghné Csentes Ildikó és Rapiné Nagy Andrea készí-

tette el) iskolánk „Mentoráló Intézmény” címet és
feladatot kapott. Ennek tartalma a kompetencia alapú
oktatás hatékony alkalmazása az OKM mérésekre való
felkészülésekben. Ezt a régióból bárki megtekintheti és
átveheti, mint jó gyakorlatot, ha megtetszik neki.

Nagyon sikeres 3 hetet meghaladó projektet valósítottunk meg HONFOGLALÁS címmel. Ennek keretében vendégeink voltak többek között táltos dobosok,
csillagász, ötvös, történész, akik segítségével kollégáimmal együtt sok különleges foglalkozást tudtunk
megtartani.

Ezt követte a már hagyományos EGÉSZSÉGHÉT,
amelyen délelőtt és délután egyaránt foglalkoztunk az
egészséges életmód és egészségmegőrzés témakörök-
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kel. A meghívott vendégeinknek köszönhetően sok új
ismeretet szerezhettek tanítványaink.
Járt nálunk a Falumikulás és átadta az Önkormányzat
ajándékcsomagjait a gyerekeknek.
Most pedig gőzerővel készülünk a Karácsonyra
(műsorral, ajándéktárgyak készítésével, stb.)
Nagyon röviden ennyiben kívántam Önöknek
tájékoztatást adni a teljesség igénye nélkül.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Békés Karácsonyt és Boldog Újesztendőt
Kívánok valamennyi munkatársammal együtt!
Faragó M. Ferenc
intézményvezető
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Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány hírei
Támogatóink jóvoltából az idén az anyagi helyzetünk
úgy alakult, hogy két jutalomkirándulást szervezhettünk gyermekeink számára.
A másodikra szeptember 27-én, szombaton került sor.
Úti célunk Budapest, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett VARÁZSERDŐ Kövesd a titokzatos gömböket! kiállítás megtekintése és egy óriás
társasjátékban való részvétel volt. Ahogy megérkeztünk
4 + 4 fős csoportokat alkottunk. A bejáratnál minden
csapat kapott egy játéklapot, ceruzát és nagyítót. A
látványos interaktív kiállításba lépve a látogatók egy
óriásgombákkal teli Varázserdőben találták magukat,
ahol megismerkedhettek az erdő lakóival, és egy
mesebeli kaland részesei lehettek. Ezután a színes
világító gömböket követve a múzeum egész területén a
Százlábú Varázslót leplezhettük le. A feladatok
megfejtéséhez szükség volt némi fortélyra, jó orra, éles
szemre és biztos fülre. Szerencsére minden csapatunk
nagyon kitartó volt, ezért senki nem maradt jutalom
nélkül.
Ezután a Városligetben és a Hősök terén tettünk egy
sétát.
A kirándulásainkhoz az Önkormányzat kedvezményes áron biztosította az autóbuszt. Hálás köszönet érte
Dr. Kós György polgármester úrnak.
Ebben a tanévben alapítványunk 10 ezer Ft-tal támogatta a Könyvtár által szervezett Költészet napi versmondó verseny jutalmazását, továbbá 15 - 15 ezer Ft
támogatást nyújtott az iskolánkban megszervezett

animációs rajzverseny, mesemondó verseny és az
énekverseny díjazásához.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden támogatónknak és a kuratórium tagjainak, hogy segítségükkel céljaink valóra válhattak.

Továbbra is az alábbi számlaszámon van
lehetőség alapítványunk támogatására:
57400286-10000616
Vargáné Lakos Eszter
kuratórium elnöke
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Nyugdíjas Klub életéből...
Tisztelettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!
Engedjék meg, hogy egy pár mondatban ismertessem
az elmúlt félévi tevékenységünket.
Júliusban meghívtak bennünket a derekegyházi
Palacsinta Fesztiválra, ahol szép számmal vettünk részt.
Tíz órától délután hat óráig sütöttük a finomságot,
ezután a jól begyakorolt táncunkat adtuk elő, melynek
nagy sikere volt. Másnap Árpádhalmára voltunk
hivatalosak, ahol részt vettünk a rekord csöröge sütésen,
itt a műsor részeként újra táncoltunk. Mindkét nap a
polgármesteri hivatal biztosította számunkra az utazást,
amit ezúton szeretnénk megköszönni.
Augusztusban a Fábiáni Falu Fesztiválon is aktívak
voltak tagjaink, akik süteménysütő versenyen,
főzőversenyen és kézimunka kiállításon csillogtatták
meg tehetségüket. A programot táncos műsorral
színesítették tagjaink. A fesztivál keretein belül ismét
jótékonysági tyúkláb sütést szerveztünk. Két napig
reggeltől estig gyúrtuk és sütöttük az édességet. Az
ebből befolyt pénzösszeget Gránicz Viktória részére
ajánlottuk fel, ami 436 000 forint volt. Szeretném
megköszönni a segítőkész emberek támogatását. Itt
látszik, hogy összefogással mit érhetünk el.

Augusztusban elutaztunk a Szerencsi Csokoládéfesztiválra, ami nagyon szép környezetben a Rákóczi
Várban és környékén volt megrendezve. Sok színes
programot láttunk és finomságokat kóstoltunk.
Szeptember 26-án Vésztőre kirándultunk, ahol az első
félévben elmaradt névnaposokat köszöntöttük. Itt egy
Nemzeti Parkban idegenvezető kalauzolt bennünket.
Ezután Szüreti Felvonulást néztünk meg, ami
mindenkinek nagyon tetszett.
Október 18-án Székkutason jártunk az idősek napján,
ahova szintén meghívást kaptunk. Újra előadtuk táncos

műsorunkat, mely után megvendégeltek a helyi idősek,
akikkel hosszasan beszélgettünk.
Október 30-án teadélutánt tartottunk, ahol a tea mellé
ízletes lángost szolgáltunk fel.
Ebben a félévben két rendőrségi fórumon is részt
vettünk, ahol hasznos tanácsokkal láttak el bennünket.
December 6-án évzáró vacsorával egybekötött
karácsonyi ünnepséget rendeztünk. Az iskolás gyerekek
színvonalas műsorral kedveskedtek nekünk. Juhos
Sándor szavalása után a klub táncosai ünnepi táncot
jártak. Nagyon jól éreztük magunkat.
Ezúton szeretném megköszönni pénztárosunk Vida
Lászlóné 8 éves munkáját, aki nagyon precízen látta el
feladatát, de saját döntése alapján december 31-vel
lemondott.
Külön köszönetet szeretnénk mondani az önkormányzatnak, illetve azon dolgozóinak akik egész évben
segítették és támogatták működésünket.
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki részese
szeretne lenni lelkes csapatunknak.
Mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt és
Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kíván:
Szabó Lajosné klubvezető
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Erzsébet Otthon életéből...
Ismét változatos időszakon vagyunk túl. A megszokott programokon túl, immár hagyományosan köszöntötték idős lakóinkat az első osztályos tanulók
Idősek napja alkalmából Felföldiné Virág Klára tanító
néni irányításával. Igényes, szép verseket és dalokat
hallhattunk, mellyel színesítették a hétköznapokat.
Köszönet érte a gyerekeknek és a felkészítőknek!

Szintén hagyományosan vettek részt ellátottjaink a
szentesi Gondozási Központ által szervezett Ki Mit
Tud? vetélkedőn, ahol a 11 fős csoport énekes, táncos
produkciójukkal az előkelő harmadik helyet szerezték
meg, továbbá egy közönség díjat is „bezsebelhettek”.
Ez úton is gratulálunk a lelkes kis csapatnak az elért
eredményekért és köszönjük Sípos Kálmánné Kondorosi Réka felkészítő munkáját!

Október 29-én ellátogattunk a helyi temetőbe, ahol
az előzetesen megvásárolt koszorúkat, mécseseket,
virágokat helyezték el szeretteik sírján a lakók, valamint
a közeledő Halottak napja alkalmából rendbe tették,
lemosták, körbe leseperték a sírokat, valamint azok
környékét gondozónői segítséggel.

Novemberben két lakónkat is köszöntött születésnapja alkalmából a miniszterelnök levélben, valamint
polgármester úr, alpolgármester úr és jegyző asszony
személyesen. Tihanyi Mihályné a 95. életévét, Magyar
Istvánné 90. életévét töltötte be intézményünkben.
December 5-én látogatást tett nálunk is a Mikulás, aki
egy-egy kis csomagot adott át minden lakónknak
néhány kedveskedő mondat kíséretében. Nagy
derültséget váltott ki lakóink körében a fehér szakállú
megjelenése és volt aki könnyek között, meghatódottan
vette át talán élete első Mikulás csomagját...

Decemberben kerül megrendezésre a településen a
Falukarácsony, ahol lakóink gitárjáték kíséretében
adnak elő vidám és az ünnep hangulatához illő dalokat.
Hosszas felkészülés előzi meg a műsort, amire szeretettel várjuk az érdeklődőket!
.

Ez úton kívánunk mindenkinek BÉKÉS
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
Dancs Ferencné
Erzsébet Otthon vezetője
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Kiss József
ifj. Szabó Lajos
Ugrai Sándor

VÉRADÁS
Az őszi véradásunkat október 28-án tartottuk,
ahol 53-an adtak vért, ebből 2 új véradó volt.
Ezután egy vacsorát kaptunk. Polgármester úrnak ezúton is köszönjük szépen a vacsorát.
Az idei utolsó véradásunk alkalmával a 10 és 20szoros véradókat köszöntöttük.
.

10-szeres véradó:
Ecseri Edina
Kotvics Zsoltné
Szabics Jenőné
Forgó Tamás
.

20-szoros véradó:
Csorba Attiláné
Keresztes Pálné
Juhos Sándor
Sallai Nikoletta

.

60-szoros véradó:
Piti Anna
.

70-szeres véradó:
Lucz Ferenc
.

80-szoros véradó:
Molitérusz József
.

A kitüntetettek oklevelet és némi pénzjutalmat
kaptak. A pénzt a „Véradókért Szentesen” Alapítvány biztosította. Összesen 183 fő kitüntetett volt.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Samu Katalin
VK titkár

BABA-MAMA klub
Kedves Anyukák!

.

A Baba - Mama Klub elindult. Szerdánként de. 10-12
óra közötti időben van. Minden anyukát babájával,
kisgyermekével szeretettel várok!
Az idén december 10-én volt utoljára, de a jövő
évben minden szerdán lesz folytatása!
Samu Katalin védőnő

SPORT - SPORT - SPORT
Tisztelt fábiánsebestyéni lakosok!
A 30 és többszörös véradók kitüntetése a
„Véradók napja” alkalmából 2014. november 21-én
volt Szentesen a Központi Gyermekélelmezési
Konyhán. Községünkből 10 fő vett részt.
.

30-szoros véradó:
Miskolcziné Baranyi Elvira
Sebesiné Téglás Gabriella
.

40-szeres véradó:
Tószegi István
.

50-szeres véradó:
Kiss Jenő

Szeretném Önökkel a megye III. osztályú csapat
2014. évi őszi eredményét ismertetni.
A 2014. év őszi szezonját a Tisza-Maros csoport
IV. helyezettjeként végeztünk 15 csapatból. A 14
mérkőzésen 8 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség
született, így a szezont 27 ponttal zártuk.
A tavaszi szezonra január közepétől készülünk
erőnléti edzésekkel.
Ezúton szeretném megköszönni Bodzás Ádámnak a segítséget. Magam és a csapatom nevében
szeretnék mindenkinek köszönetet mondni, aki
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VERS mindenkinek
Fenyősors
Nem fütyül már köztük a szél,
Sok-sok fenyő nagyútra kél.
Találgatják hová mennek?
Egy otthonba díszek lesznek.
Kelléke lesz minden fenyő,
Karácsonynak, midőn eljő.
Megváltónknak nagy ünnepén,
Hálát mondunk a Szentmisén.

Sok-sok fenyő díszruhát ölt,
Egy-két hetet közöttünk tölt.
Életét adta nagy ünnepért,
Áldozatul, a Kisdedért.
Kisded Jézus jászolágya,
Rá vetődik, fenyő árnya.
De a hírnök csillagfénye,
Fényt hozott a Szentestére.

Hozott fényt a szívekbe is,
Csillog-villog gyermekszem is.
bármilyen támogatással hozzájárult eredményes
szereplésünkhöz. Külön köszönet Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának.
Minden fábiánsebestyéni lakosnak és sportszerető embernek Boldog, Békés Karácsonyt és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
Felföldi Lajos
edző
Hajrá Fábián!

Felhangzik a gyermekkacaj,
Szép ajándék, milyen Pazar.
Nem sírnak a vágott fenyők,
Míly örömöt elhoztak ők.
Zúgó erdő volt otthonuk,
Nincsen oda, visszaútjuk.

Juhos Sándor
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Advent és a karácsonyi ünnepkör
Advent
A latin eredetű adventus szó megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a karácsonyra való
lelki felkészülés, a reménykedés négy hetes
szent ideje az advent.
Régen az ünnep kezdetén éjféli harangszó
hirdette advent, valamint az egyházi év kezdetét.
Eredete az 5-6. században gyökerezik. Ekkor még
az emberek böjtöléssel készítették fel magukat az
ünnepre ebben a négy hétben, s nem tartottak
esküvőket és mulatságokat.

Angyal
Az angyalok elengedhetetlen résztvevői
karácsony ünnepének. Karácsonyi díszeink sokszor
angyalt formálnak meg anélkül, hogy tudnánk
miért vált ez általános szokássá. Jézus születését az
angyalok adták hírül Isten követeként az

Ajándékozás
A karácsonyi ajándékozási tradíciók országokként és nyelvterületenként változóak. A magyar családokban általában a Jézuska
vagy a Télapó, Ausztriában
a karácsony szülötte, Németországban és Angliában a Karácsonyapó vagy a
Télapó, Svédországban pedig egy manó hozza a
karácsonyi meglepetéseket. Olyan európai ország is
van, ahol a gyermekek a három bölcset tekintik
ajándékozóknak.
Nálunk Szenteste, az angoloknál december 25-én
reggel kapják meg a családtagok ajándékaikat.
Általában rejtetten történik a meglepetések fa alá
csempészése. Nem így van ez a finneknél, ahol a
Télapó a házba lépve hangosan ezt kérdezi: "Lakik
itt jó gyerek?". A gyerekek válasza után adja oda a
Mikulás az ajándékokat.

embereknek. Az angyalok azonban nemcsak
hírvivők és közvetítők Isten és ember között, hanem
zenei lények is. Emiatt ábrázolják őket sok esetben
vállukon szárnyakkal, valamint hangszerekkel,
főleg kürttel vagy hárfával a kezükben.

Betlehemezés
Betlehemezni általában karácsony délutánján szoktak a fiatalok. Együtt látogatják
végig a falvak házait
sokszor éjszakába
nyúlóan és szereplésükért a házigazdák apró
ajándékokkal kedveskednek nekik. Mára csak
kétféle betlehemező szokás maradt fenn, az egyiket
élő szereplőkkel, a másikat pedig bábfigurával
adják elő. Szereplőik mind a két esetben a
pásztorok, az angyalok, a vezérlő csillag, valamint
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Mária és József. A középkorban a bábfigurákkal
előadott betlehemezést a templom oltárán mutatták
be, s csak később tiltották ki a templomokból a
lassan beleszövődő világi elemek miatt.

latban a harang szava a misék és istentiszteletek
kezdetét is jelzik. Régen azonban a sófárt, vagyis a
kürtöt használták az ünnep kezdetének tudtul
adására.

Díszek

Jászol

A karácsonyfadíszek
eleinte különböző növények szárított, illetve
díszített terményei
voltak. A díszítés elterjedését valószínűleg az
is elősegítette, hogy a fenyő szimbólumként is és
feldíszített állapotban is a téli napforduló jelképeit
idézték fel az emberekben. Az első díszek - alma,
dió és a paradicsombeli kígyót szimbolizáló lánc is a termékenység megjelenítésének eszközei voltak.
Csak a századfordulón jelent meg az első speciális
díszek tömegtermelése az ünnep fényének
fokozására.

Gyertya
A gyertya a fény
szimbóluma a karácsonyi ünnepkörben, a
keresztyéneknél Krisztus jelképe. Jézus a világ világossága és ez a
fény lép be az emberek
életbe Krisztus születésekor. Az adventi gyertya
lángja reményt csillant fel, egyrészt Krisztus
születésének, másrészt pedig a jövő reménységének
fényét. Az adventi koszorún lévő gyertyák
meggyújtása a várakozás fokozódását jelzi,
melynek végén a negyedik gyertya fellobbanása a
karácsony eljövetelét adja hírül.

Harang
A híradás eszköze. Ezzel adjuk hírül karácsonykor szeretteinknek és főleg a gyermekeknek, hogy az ünnep
elkezdődött. Hétköznapi haszná-

A jászol tisztelete keleten kezdődött, de Rómából
terjedt el a Krisztus-esemény ünnepléséhez
kapcsolódóan. Anyaga valószínűleg agyag lehetett,
de már az első századokban arany és ezüst jászollal
cserélték fel. Az eredeti jászol 5 deszkáját a
hagyomány szerint római Santa Maria Maggioréban őrzik. A római szentjászol és a pápa karácsonyi
szentmiséje lehetett alapja a világban elterjedt
karácsonyi jászolállítás szokásának.
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Karácsonyfa
Minden kultúrában nagy szerepe van a különböző fáknak, így a mi kultúránkban is. Magyarország
népi hagyományaiban a karácsonyfa elődjének a
karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető, amelyet
régen a mestergerendára függesztettek fel a
családok. A 19. században ezt a szokást felváltotta a
karácsonyfa felállításának szokása, melyet
valószínűleg nemesi családok hoztak magukkal
Németországból. Eleinte csak a módosabb sorban
élőknél terjedt el, később azonban az egész világon
általánossá vált. A karácsonyfa-állításnak, illetve az
otthonok, valamint az utcák díszítésének azonban
csak a német nyelvterületen, illetve az északi
országokban van olyan nagy kultusza, mint
hazánkban.

Adventi koszorú
A varázskör gondolata ősi időkből származik.
Az emberek szalmából, fűzfavesszőből és
fenyőágakból fonták az első koszorúkat, mely az
örökkévalóság jelképe volt és a soha el nem múló
varázserőé. Azt
tartották, hogy
ezzel minden gonosz dolog elől el
lehet zárni házukat. Ez a gondolat azonban idővel feledésbe merült. A szokást a
19. században újították fel, de akkor még fából
készült karikát használtak, amelyen naponként új
gyertyát gyújtottak meg. A század második felében
kezdték fenyőkoszorúval helyettesíteni és a 24
gyertya helyett már csak 4-et tűztek rá az adventi
vasárnapok jelképeiként. A koszorút csak vörös és
aranyszínű szalagokkal díszítették ebben az időben
és főként Németország protestáns vidékein
használták ünnepi kellékként. A zöld a termés színe
volt, a piros az életé, a sárga és az arany pedig a
fényé. A világháborúk után terjedt el használata a
világ más területein is.

Szaloncukor
A szaloncukor a
múlt században született meg és terjedt el
hazánkban ünnepi
édességként. Nevét a
reformkorban divatossá vált szalon elnevezésből kapta, mely a polgári házak fogadóhelysége
volt. Ünnep idején itt állították fel a karácsonyfát, és
díszesen csomagolt csemegével díszítették, melyet
a helység nevéről neveztek el szaloncukornak.
Kezdetben egyszerű cukorkákat, csokoládégolyókat burkoltak selyempapírba, majd sztaniolba,
melynek végét az úgynevezett ricselőgéppel
berojtozták. A gazdagabb családok cukrászoktól
vásárolták meg a jellegzetes karácsonyi édességet,
míg a szegényebbek otthon készítették el, a
századfordulótól pedig beindult tömegtermelése.

Karácsonyi vacsora
Az esthajnalcsillag megjelenése után kezdődött
sok helyen a karácsonyi vacsora, melynek meghatározott rendje volt. Az étkek elfogyasztása előtt a
házigazda az udvarban a gonosz lelkek elriasztása
érdekében puskát sütött el, a gazdaasszony
eközben megterített, hiszen az asztaltól a vacsora
alatt már nem lehetett felállnia senkinek. Az
asztalon Jézus jelképeként felszentelt gyertyát
gyújtottak meg, és imádkoztak. Először mézbe
mártott fokhagymát és dióbelet ettek, hogy a
gonosz szellemeket elűzzék. A vacsora végén pedig
egy kerek gyümölcsöt az asztaltársaság számának megfelelő cikkelyre
vágtak. Ez a család összetartását
fejezte ki. A vacsora maradékából állataiknak is adtak, mert úgy tartották, hogy ez
a jelkép biztosítja jószágaik jövő évi egészségét.
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Vass Vince Pál
szül.: Szentes 2014.11.26.
anyja neve: Keresztes Beáta
apja neve: Vass Pál
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén, Bercsényi u. 12.

HALÁLOZÁS
Sípos Ferencné
leánykori neve: Szabó Anna
1929. 12. 07. - 2014. 07.30.
lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Samu Imréné
leánykori neve: Szántó Anna
1930. 01. 11. - 2014. 08. 13.
lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Csentes József
1939. 05. 16. - 2014. 08. 30.
lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

B. Molnár Imre
1940. 09. 12. - 2014. 09. 01.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Kossuth u. 2/1
.

Mészáros Ferenc
1934. 12. 20. - 2014. 09. 07.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Árpád u. 68.
.

Perjés István
1953. 01. 01. - 2014. 09. 11.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Akácfa u. 15.
.

Fábiáni

.

Samu Sándor
1946. 08. 15. - 2014. 10. 05.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Úttörő u. 13.
.

Csordás Lajosné
leánykori neve: Lelkes Franciska
1934. 11. 22. - 2014. 10. 11.
lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Sebők Jánosné
leánykori neve: Gelencsér Terézia
1948. 09. 02. - 2014. 10. 11.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Árpád u. 41.
.

Csákó Lászlóné
leánykori neve: Dömsödi Borbála
1925. 12. 04. - 2014. 10. 16.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Felszabadulás u. 13.

Orbán Béláné
leánykori neve: Boros Julianna
1928. 02. 13. - 2014. 11. 14.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Úttörő u. 14.
.

Harkai Ferenc
1968. 08. 27. - 2014. 11. 23.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Mátyás király u. 39.

.

.

Jansik Istvánné
leánykori neve: Balogh Erzsébet
1924. 10. 04. - 2014. 11. 10.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Mátyás király u. 9.

Locskai József
1939. 08. 16. - 2014. 11. 29.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Belső d. 54.

.

Garai Sándor
1933. 12. 25. - 2014. 09. 17.
lakcím: Erzsébet Otthon lakója
.

Holman András
1934. 11. 27. - 2014. 09. 25.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Kossuth u. 11.

Szentkúti János
1961. 04. 27. - 2014. 11. 13.
lakcím: 6625 Fábiánsebestyén,
Kossuth u. 14.

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

.

Seres Lajosné
leánykori neve: Lovas Eszter
1938. 01. 16. - 2014. 11. 29.
lakcím: Erzsébet Otthon lakója

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

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

