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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 2015. éves munkájáról,
valamint a községet érintő legfontosabb eseményekről. Sikeres és eredményes
évet tudhatunk magunk mögött.
2015. január 1-jével Közös Önkormányzati Hiva-

A 2015. évben született fábiánsebestyéni gyer-

talt alakítottunk Eperjes község önkormányzatával.

mekek után szüleik részére decemberben átadásra

A települések önkormányzati önállósága

kerül a „Gyermekszületési támogtás”. Minden, az

megmaradt, csak a hivatali munka került közös

önkormányzati rendelet szerint jogosult családnak

irányítás alá. Az önkormányzatok együttműködése

100.000.-Ft támogatást ad az Önkormányzat.

zavartalan.

A Falukarácsony idén december 22-én 18 órakor

A tanyagondnoki szolgáltatás színvonalának e-

kerül megrendezésre a faluházban. Az ünnepség

meléséhez pályázati forrás segítségével beszerez-

keretén belül fellépnek az általános iskola tanulói.

tünk egy Renault Trafic mikrobuszt.

Mindenkit szeretettel várunk! Belépés díjtalan. A

2015. július hónapban az ivóvíz szolgáltatás átadásra került az Alföldvíz Zrt.-hez.

műsorok végén fánkkal és teával kedveskedünk a
megjelenteknek.

A közmunkaprogram keretei között 59 közfoglal-

A Magányosok Karácsonya hagyományokhoz hí-

koztatottnak adtunk munkát az év folyamán. A

ven ismét megrendezésre kerül. Az iskola diákjai

közmunkaprogram keretében 630 m járda

műsorral köszöntik a kedves megjelenteket.

megépítésére került sor. A járdaépítés 2016. évben is

Célunk, hogy községünkben mindenkihez eljusson

folytatódni fog.

a karácsonyi szeretet.

2015. évben az önkormányzat szociális tűzifára

Végül szeretném megköszönni Fábiánsebestyén

pályázott. 121 m3 tűzifa beszerzéshez nyert állami

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének,

támogatást. Tájékoztatásul közlöm, hogy a szociális

illetve valamennyi kollegámnak az egész évben

tűzifa beszerzése az önkormányzat részére jelentős

végzett kitartó munkáját, melyet a község fejlődése

anyagi terhet jelent. A fa községbe szállításának

érdekében tett.

költsége, a pályázati önrész, a gurigára vágás költsége, a rászorultak részére történő kiszállítás mind

Kívánok a 2016-os évre MINDENKINEK

az önkormányzat saját bevételeit terheli.

nagyon jó egészséget,Boldog Karácsonyi

A képviselő-testület az idei évben is megszavazta,

Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Évet!

hogy minden bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekeknek 1-1 Mikulás csomagot ajándékoz, amelyet
december 5-én a Mikulás ki is vitt az intézményekbe.

Tisztelettel: Dr. Kós György
polgármester
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Fábiánsebesyéni Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója
Tisztelt Lakosság!
Ismét lehetőségem nyílt arra, hogy néhány információt
megosszak Önökkel a Fábiánsebestyéni Arany János
Általános Iskola és AMI intézményének működésével
kapcsolatban.
Mint ismeretes már 2013. január 01. óta a KLIK keretei
között működünk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a
helyi önkormányzattal (bár már nem a munkáltatónk)
továbbra is kitűnő az együttműködésünk, sőt talán még a
megszokottnál is több támogatást kapunk.
A segítségükért ezúton is köszönetet mondok.
Az idei tanévünk megkezdése előtt augusztus 25-én
Járási Tanévindító Szakmai Napot tartottunk egy pályázati lehetőség kihasználásával. Ezen a rendezvényen több
mint 100 fő pedagógus vett részt és kapott hasznos információkat a neves előadóktól.
Megnyugtató, hogy tanuló létszámunk nem csökken,
hanem nőtt az előző tanévhez képest. Jelenleg 255 fő
tanulónk van és jelzések szerint ez még növekedni fog.
Szép és jól felszerelt iskolánk állagát sikerült megőriznünk és a tantestületünk is stabilitást mutat.
Szakos ellátottságunk ismét 100%-os, köszönhetően
annak a segítségnek, amit a Szentesi Tankerülettől kaptunk, amiért hálásak vagyunk!
A pedagógus életpálya lehetőségeit kihasználva több
pedagógusunk is elkészítette portfólióját. Ennek eredményeként már három fő Mesterpedagógus és 5 fő Pedagógus II. minősítést kapott.
Mesterpedagógusaink megkezdték tanfelügyeleti és
minősítő szakértői feladatok ellátását az Oktatási Hivatal
megbízásának megfelelően a Dél-alföldi régióban.
Szeptember 18-án megnyitottuk közösségi terünket,
amelyet a Partnerség és Hálózatosodás projekt által kapott berendezési tárgyakkal rendeztünk be.
Október 22-én a 8. osztályos tanulóink (Szvoboda
Gergely osztályfőnök irányításával) igen színvonalas
ünnepi műsorán vehettünk részt a Faluházban. Ezen az
ünnepélyen minden érdeklődőt szeretettel fogadtunk.
Ebben a tanévben is megrendezésre került a már
hagyománnyá vált Térségi Illusztrációs Rajzversenyünk.
November 4-én tartottuk az ünnepélyes eredményhirdetését, a sok pályamunka legszebb darabjaiból kiállítást
rendeztünk be az iskola aulájában.

Októberben kezdtük és novemberben fejeztük be a 3
hetet meghaladó projektünket, amelynek ebben az évben
a „Sárkány” volt a témája. Még szintén novemberben zajlottak a Témahét (egészséghét) rendezvényeink, ahol sok
új ismeretre, tapasztalatra tehettek szert a részt vevő tanulók. Ezen keretek között szerveztünk egy felkészítést,
ahol az intézményünk dolgozói igény szerint részt
vehettek. Az elsősegélynyújtási tudnivalókat sajátít-

hatták el (vagy eleveníthették fel). A felkészítést Dr.
Kós György Polgármester Úr, mint háziorvos és kedves munkatársai tartották. Ezen a dolgozóink jelentős
hányada részt vett így nyugodtabbak lehetünk, mert
ha nem várt rendkívüli esemény történne fogjuk tudni, mi a teendőnk.
Novemberben 16-án a KLIK szervezésében
intézményünk 10 tanulója ellátogathatott Budapestre a Nemzeti Színházba, ahol a János vitéz című előadást tekinthették meg.
December 4-én járt nálunk a Mikulás és átadta azokat a csomagokat, amelyeket a helyi önkormányzat
ajánlott fel (már hagyományosan).
Fontos esemény volt még az ősszel szervezett
fémhulladék gyűjtése. Ennek az eseménynek különösen növeli az értékét, hogy aki tehette mindenki
összefogott a nemes cél érdekében. Ezen a területen
szintén az önkormányzat járt az élen a nagy menynyiségű fémhulladék felajánlásával (részt vettek a
szállításban is). Szilágyi István helyi vállalkozó pedig ingyenesen beszállította az összegyűjtött hulladékot a MÉH telepre.
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Köszönöm mindenkinek aki hozzájárult valamilyen módon a gyűjtés sikeréhez, a befolyt
összegből játékokat és sportszereket vásároltunk,
amit minden tanítványunk használhat.
Az SzMK nagyon jól sikerült bálat szervezett
november 21-én, amelynek bevétele szintén a mi gyermekeink érdekében lesz felhasználva.
Hálásak vagyunk mindenkinek akik az elmúlt
hónapokban segítették intézményünk működését,
eredményességét.

Röviden ennyiben kívántam tájékoztatást adni
iskolánk működéséről a teljesség igénye nélkül.
.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
.
Minden kedves olvasónak Békés Karácsonyt
és Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Faragó M. Ferenc
Intézményvezető

Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány hírei
A Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma az alapító okiratban megfogalmazott célok és
feladatok megvalósításának megfelelően végezte munkáját. Anyagilag támogatta az alább felsorolt versenyek
díjazását:
Járási Népdaléneklési Verseny (10.000 Ft), Költészet
napi versmondó verseny (15.000 Ft), Kitűnő tanulók
jutalmazása (mappa, 5.000Ft-os könyvutalvány: összesen 166.400 Ft) Jutalomkirándulás (Budapest,
Parlament, Néprajzi Múzeum 95.749 Ft).

8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)

.

Kitűnő tanulók
.

A tanév végén kitűnő tanulmányi eredményért elismerő oklevél és 5000 Ft-os vásárlási utalvány jutalomban részesültek az alább felsorolt tanulók.
.

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Tószegi Rebeka 2. o.
Bodri Csenge Emma 3/a
Forgó Réka Melitta 3/a
Szabó Alíz 3/a
Vígh Hanna 3/a
Géczi Zsófia Katalin3/b
Kovács Kármen 3/b

Pótári Lea Zoé 3/b
Felföldi Zsombor 4/a
Harkai Annaliza 4/a
Jancsó Bence 4/b
Kardos Richárd 4/b
Melis Fanni 4/b
Miszlai Csenge 4/b
Hajdu Izabella 5. o.
Kürti-Szabó Kíra 5. o.
Szarka Arina 5. o.
Szarka Boglárka 5. o.
Jancsó Erika 7. o.
Szarka Rebeka 7. o.
Bartucz Anna 8/b
Jancsó Laura 8/b
.

Jutalomkirándulás
.

A Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány kirándulni hívta azokat a tanulókat, akik a 2014/ 2015-ös
tanévben a legtöbb versenyen eredményesen szerepeltek.
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Kovács Noel Viktor
Melis Fanni
Miszlai Csenge
Tóth Melani
5. osztály:
Németh Bernadett
Németh Nóra
Szarka Arina
Szarka Boglárka
6/a osztály:
István Laura
Mészáros Martin
Vadász-Nagy Viktória
Vadász-Nagy Vilmos
6/b osztály:
Csurgai Richárd
Justin Csaba
Miszlai Lizett
Sándor Bálint
7. osztály:
Jancsó Erika
Kanjo Tamara
Szarka Rebeka
Szemenyei Tamara
1. osztály:
Dombovári Mirtill
Felföldi Luca
Kiss Levente
Szokodi Brigitta
2. osztály:
Jancsó Enikő
Szarka Zovát
Szaszkó Szonja
Tószegi Rebeka
3/a osztály:
Andula Zsanett
Bodri Csenge Emma
Forgó Réka Melitta
Laczkó Kata
Szabó Aliz
Vígh Hanna
3/b osztály:
Géczi Zsófia Katalin
Kovács Kármen
Pótári Lea Zoé
4/a osztály:
Csenki Nándor
Fazekas Róbert
Felföldi Zsombor
Harkai Annaliza
4/b osztály:
Jancsó Bence

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,akik ebben az évben is nekünk ajánlották adójuk
1%-át, összesen 467.552.-Ft-ot,mellyel a következő évi
céljaink megvalósítását segítik.
.

A kirándulásra a gyerekeket az alapítvány kuratóriumának tagjai fogják kísérni: Kokovai Ilona, Rapiné
Nagy Andrea, Szalainé Balog Ágota, Víghné Csentes
Ildikó, Vargáné Lakos Eszter
.

További támogatás a FONTANA Credit
Takarékszövetkezetben vezetett 5740028610000616 számlaszámon tehető.
.

Köszönöm a Kuratórium tagjainak és Kósa Mariann
könyvelőnek lelkiismeretes és áldozatos munkáját.
Vargáné Lakos Eszter
kuratórium elnöke
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Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből…
Tisztlettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!
Szeretnék tájékoztatást nyújtani Önöknek, persze a
teljesség igénye nélkül a 2015-ben végzett óvodai munkánkról, programjainkról.
A 2014/2015-ös nevelési évet 52 gyermekkel kezdtük
el. 3 csoportban dolgoztak. 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 végezte mindennapos, gyermekszerető munkáját, valamint 1 konyhai dolgozó segédkezik a gyermekek étkeztetésében. Óvodánkba 4 településről érkeztek óvodások, amely nagyfokú felelőséggel is járt, főleg
a bejáró óvódások szállítása, felügyelete. (Eperjes,
Gádoros, Újváros, Lajos tanya)
Munkatervünkben szerepeltek a már hagyományainkhoz híven megrendezésre kerülő programok,
valamint mindig új ötletekkel gazdagították és színesítették az óvó nénik a gyerekek mindennapjait.
Mivel kiemelt feladatként kellett tekintenünk az
Egészséges életmódra nevelést, ezért Vöröskeresztes
Bázisóvodaként több olyan programot szerveztünk,
amely a helyes táplálkozással, testápolással, fogápolással kapcsolatos.
2015. január második hetében az óvónők minden
óvodai csoportban megtartották a szülői értekezleteket
és elmondták a várható feladatokat.
Február hónapban farsangi készülődés következett. A
Faluházban megtartott Farsangi Bálon jól érezte magát
mindenki. Gyönyörű jelmezekben voltak az apróságok
és a Pom-Pom zenekar is szórakoztatta a résztvevőket.

Minden óvodai csoport március hónapban megtartotta a nyílt napját, amelyen szívesen látták a kedves
szülőket, érdeklődőket.
2015. március 30-tól elkezdődött a 3 hetes projekt,
amelyben a néphagyományokkal ismerkedhettek meg a
gyerekek. Volt kalácssütés, fafaragás, íjászkodás stb.
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A projekt zárásaként (április 21-én) egy óvodai
közös kirándulást szerveztünk Ópusztaszerre a Nemzeti
Emlékparkba. Az ezzel járó költségeket a Jótékonysági
Bálból befolyt összegből finanszírozta a Fábiánsebestyéni Mosolygós Óvodásokért Alapítvány.
Májusban az Anyák napi ünnepségeket is megtartották a csoportok.
A gyermeknap keretében mind a három csoport
Szegedre egy hajókirándulásra ment, ahol egy gyer-

mekkoncert is várta őket. Óriási segítséget nyújtott az
Alapítványnak, hogy az Önkormányzat átvállalta a
buszköltséget, ezzel is csökkentette a kiadásokat.
Köszönjük szépen!
A Szivárvány csoport Évzáró és ballagási ünnepségét
2015. június 6-án tartottuk meg, ahol 20 iskolás korú
kisgyermek köszönt el az óvodától. A közel másfél órás
műsor nagyon tetszett mindenkinek.
Az óvodában 2015. júliusában elvégezték a tisztasági
meszeléseket, a játékok, eszközök alapos fertőtlenítését, nagytakarításokat.
A nyár folyamán összevont csoportok voltak. Azok a
szülők jelezhették elsődlegesen igényüket a nyári
óvodára, akik munkahelyükkel alá tudták támasztani
elfoglaltságukat. 28 gyermeket érintett.
Nyári gyakorlatra is jött hozzánk egy főiskolai hallgató Ecseri Éva, aki megfigyeléseket, óvodai foglalkozásokat tartott a csoportban. Mentorával Nagyné
Kádár Ildikóval részletesen átbeszélték a foglalkozások
menetét, megfigyelési szempontokat, ezzel is segítve a
főiskolásunk tanulmányait. Dajkaképzőt végzett el
Berkecz Katalin is, aki az óvodánkat választotta
gyakorlati idejének letöltésére, és a nyár folyamán ő is
tudott segíteni az óvó néniknek és a dajka néniknek.

9
2015. augusztus 12-től egyik kolléganőnk Révész
Anikó csípőprotézis műtéten esett át, és felépülése alatt
a helyettesítését meg kellett oldani. Bízunk benne, hogy
minél hamarabb köszönthetjük újra a Pillangó
csoportban.
Az elballagó óvodásaink a Tanévnyitó ünnepségen
színvonalas műsort adtak elő az iskolában. Köszönjük a
felkészítést!
A 2015/2016-os nevelési évünket szeptember 1-jén
kezdtük meg 3 csoportban és akkor 46 kisgyermekkel.
Jelenleg 48 gyermek jár az óvodánkba, de ez a következő évtől csak bővülni fog, mivel 3 éves kortól kötelező az óvodába járás.
Szokásunkhoz híven a nevelési év elején szeptemberben megtartotta mindhárom csoport a szülői értekezleteket. Szeptember 29-én a Mini-Manó színház látogatott el hozzánk. A gyermekek érdeklődően figyelték a
szőlőszürettel kapcsolatos mesét.

Október 19-i héten Egészséghetet szerveztünk. Samu
Katalin védőnőt is meghívtuk, hogy tartson a gyerekeknek egy kis előadást a testápolásról, egészséges életmódról. Köszönjük szépen!

November hónapban már javában készülődtek a
csoportok a Mikulás várásra, a Karácsony ünnepére. Az
idei évben is a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzata
ajánlotta fel a mikulás csomagokat, amit december 4-én
délelőtt a Mikulás hozta el gyermekeknek. Köszönjük
szépen!

Ezt követően október 17-én megrendeztük a Jótékonysági Óvoda Bálunkat, melynek bevételét sportszerekre,
játékokra költjük. Köszönjük a támogatását a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatnak, a Fábiánsebestyéni
Mosolygós Óvodásokért Alapítványnak, valamint a
Községi Étkezdének, és minden kedves adományozónak,
akik pénzbeli, vagy tombolatárgybeli felajánlásokat tettek. Köszönjük a szülőknek is, hogy mindenben a segítségünkre voltak, a Bál megszervezésében.
Az óvodában is várják a Jézuskát a gyerekek, és egy
közös ünnepléssel, karácsonyfával zárjuk a 2015-ös évet.
Téli szünet is lesz majd az Óvodában 2015. december 18tól 2016. január 4-ig.
Az óvoda életével kapcsolatos aktuális információkat,
képeket megtekinthetik a Fábiánsebestyéni óvoda facebook oldalán.
Ennyiben kívántam tájékoztatni Önöket az óvoda
munkájáról.
.
Az Óvoda dolgozói nevében kívánok a község lakosságának BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT és
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!
Traj Judit
Intézményvezető
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Mosolygós Gyermekek Alapítvány életéből...
Tisztelt Fábiánsebestyéni Lakosok!
Ez úton szeretnék beszámolni a Fábiánsebestyéni
Mosolygó Óvodásokért Alapítvány munkájáról.
Először is köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak önzetlen segítségéért, és mindazoknak a
szülőknek, akik fáradtságot nem ismerve segítették
egész éves munkánkat!
Továbbá az óvoda összes dolgozójának, hiszen nélkülük nem valósultak volna meg óvodai rendezvényeink
Köszönet jár Kósa Mariannak is, aki az alapítvány
könyvelését végzi több éve térítésmentesen.
Sikerült több rendezvényt is támogatnia szervezetünknek:
Közel egy éve a farsangunkat eszközök vásárlásával.
Anyák napi rendezvényünket virágok vásárlásával.
Óvodai szintű kirándulásunkat Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkba. Az útiköltség és a belépőjegyek
árának megtérítésével.
Gyermeknapi kirándulásunkat. Szegeden voltunk hajókázni a Mesebárka hajóval, melyen egy zenés műsor
keretében utazhattunk a Tiszán. Hajókázás után az
alapítvány megvendégelte a gyermekeket és a dolgozókat a McDonald's-ban.
Óvodai ballagásunkat a virágok, ajándékkönyv, tarisznya vásárlásával támogatta.

Ez az esemény is megmutatta, hogy milyen ereje van
az emberi összefogásnak a nemes cél érdekében.
KÖSZÖNET MINDENKINEK!
Az estét a Zenével a Gyermekekért Alapítvány tanítványai nyitották meg színvonalas gitárjátékukkal, Seres
Antal vezetésével.
A műsor második felét a humor töltötte ki a Tátika
csoport által. A finom vacsora után, melyet ez úton
köszönünk a Községi étkezde dolgozóinak,a zenét Gajda Mihály zenész szolgáltatta.
A mulatozás hajnalig tartott, aki ott volt az mind nagyon jól érezte magát.
A bál nettó bevétele az anyagi támogatásokkal együtt
185 255 Ft lett.
Ebből a három csoport 60 000 Ft-ot karácsonyi ajándékok vásárlására költött, továbbá két csoport kapott
egy-egy CD-s,USB-s magnót 36 000 Ft értékben. Egy
csoport a magnó helyett játékokat vásárolt. Továbbá
még 23 000 Ft-ért fogunk labdákat vásárolni.
A maradék pénzből finanszírozzuk a gyermekek
tavaszi kirándulását.
A tanév során számlánkra 47 600 Ft érkezett az adók 1
%-nak felajánlásából, melyet mindenkinek ez úton
szeretnénk megköszönni.
Kérem Önöket,ha lehetőségük van rá ezután is
támogassák az óvodába járó kisgyerekeket.
.

Fábiánsebestyéni Mosolygó
Óvodásokért Alapítvány
.

ADÓSZÁMUNK: 19560083-1-06
.

SZÁMLASZÁMUNK: 57200103-10010567
.

Továbbiakról kolléganőm, Székelyné Halász-Szabó
Mónika ír:
2015 október 17-én rendeztük meg a már hagyományossá vált Óvodás Jótékonysági Bálunkat.
A bál megszervezésében most is nagy segítséget
nyújtott a Fábiánsebestyéni Önkormányzat, ezen kívül
aktívan közreműködtek az „óvodás” szülők és az óvoda
dolgozói is.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet és jó egészséget kívánok !
Révész Anikó
Alapítvány elnöke
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Beszámoló az iskolai Szülői Munkaközösség munkájáról
Röviden szeretném tájékoztatni a szülőket, nagyszülőket
és természetesen mindazokat, akik valamilyen formában
érintettek az iskola életében a Szülői Munkaközösség
munkájáról.
Először is mondhatom, hogy nagyon aktív és önzetlen
tagok alkotják a csapatot, akik nagyon sokat dolgoznak
azért, hogy minél nagyobb mértékben tudjunk
gyermekeinknek örömet szerezni.
Az idei év első jelentős feladata a jótékonysági bál
megszervezése és lebonyolítása volt. A vacsora előtti
műsort művészeti iskolánk növendékei adták. A dráma- és
színjátszó csoport a „Játékkészítő” című musical egy
részletét mutatták be. A társastánc tanszak tanítványai 2
csoportot alkotnak (kicsik és nagyok) és így több táncot is
bemutattak: cha-cha, country, samba, kacsatánc és
zárásként közös discotánc. Köszönjük a gyerekeknek és
felkészítőiknek Pásztor Anikó és Szilágyi Gábor pedagógusoknak a színvonalas műsort.
Sikerült teltházas rendezvényt szerveznünk, ez természetesen köszönhető a magas tanulólétszámnak is.
A bál bevétele nagyon szépen sikerült a sok támogató
jóvoltából, beleértve ide a kiemelt támogatóinkat és a
szülők önzetlen segítségét egyaránt.
A sikerhez jelentősen hozzájárult, hogy a Fábiánsebestyéni Önkormányzat felajánlásaként nem kellett a
teremért, a vacsora elkészítéséért és szállításáért kiadással
számolnunk. Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni!
A Kinizsi Zrt. felajánlásából (40 kg marhahús) 80000
forint értékű pörköltet sikerült értékesítenünk. Köszönjük a
felajánlást!
A vacsora előállításához a Hungerit Zrt. ajánlott fel 20 kg
csirkemell-filét. Köszönjük szépen!
A tombola tárgyak száma rekordot döntött, nagyon sok
értékes ajándékot adományozott többek között a MKKSZ
(Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete) Szentesi csoportja, Vargáné Fazekas Andrea, Gyopárosi Gyógy-, Strand- és Élményfürdő, a Szentesi Üdülőközpont és a nagylelkű szülők, nagyszülők és vállalkozók.
Köszönjük segítségüket!
Szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek,
szervezeteknek a felajánlását, segítségét és munkáját, akik
támogatják rendezvényeinket valamilyen formában:
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat, Kinizsi 2000
Zrt., Hungerit Zrt., Gyopárosi Gyógy-, Strand- és Élményfürdő, Vargáné Fazekas Andrea, Szentesi Üdülőközpont,
Kórógy Pig Kft., Mentési Központ Fábiánsebestyén, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI dolgozói, Községi Étkezde dolgozói, Mozaik Mozi Szentes,
DDA Városi Diszkont, Kínai Üzlet Fábiánsebestyén,
Árpádhalom Község Önkormányzata, Stadion Büfé,

Lehetőséget Mindenkinek Civil Egyesület, Szegedi Vadaspark, Szőke Farm Kft., Füsti Curkászda, Dr. Kós György és
neje, Faragó M. Ferenc és családja, Varjas Béla és neje,
Vida-Szűcs István, Dr. Surányi Anita, Korom Csaba és
családja, Debreczeni Attiláné és családja, Paczukné Király
Edit és családja, Sánta Lajos és családja, Hlavács Zoltán és
családja, Tóth Béla és családja, Szél Zoltán és családja, Vidovics Ferenc és családja, Tóthné Túri Andrea és családja,
Ifj. Tószegi István és családja, Szénási Lajos és családja,
Laczkó Péter és családja, Csenki Lászlóné és családja,
Kánvási Piroska és családja, Agócs Zsolt és családja,
Andula Zoltán és családja, Farkas István és családja, Nagy
Sándor és családja, Dancsó László és családja, Lévai Attila
és családja, Bozóki Mária és családja, Bleier Gábor és
családja, Jernei András és családja, Vida Róbert és családja,
Nagy Róbert és családja, Tóth-Kovács Sándor és családja,
Kiss Szilvia és családja, Kelemen Csilla és családja, Lucz
Henrietta és családja, Id. Tószegi István és neje, Id. Nagy
István és neje, Kozma Ádám és családja, Németh Ernő és
családja, Rózsa-Dobos Dániel és családja, Sánta Ferencné
és családja, Sánta Mária, Lévai Norbert és családja, Szarka
Attila és családja, Szabó András és családja, Kiss Jenő és
családja, Szilágyi István és családja, Sipka István és
családja, Samu Katalin, Piti Anna, Szentkirályiné Bihari
Szilvia és családja, Berkes Imre és családja, Csatlós József
és neje, Vargáné Lakos Eszter és családja, Szabó Miklós és
családja, Hercz Szilvia, Traj Judit, Szalainé Balog Ágota és
családja, Szvoboda Gergely, Lakos Gabriella és családja,
Vígh Viktor és családja, Szabó Ágnes (Kinizsi u.) és
családja, Kozma József és családja, Lenti Anita és családja,
Tóth László és családja, Molnár Zsuzsa és családja, PéterSzabó Zsolt és családja, Szakács Ferencné és családja,
Melis György és családja, Vígh István és családja, Kurunczi
Krisztina, Balogh Mihályné, Csenki János és családja,
Harmati Sándor és családja, Rácz Tamás és családja, Szabó
Sándor és családja, Jancsó István és családja, Kürti-Szabó
Sándor és neje, Hékédi Erika és családja, Bozóki János és
családja, Barát Endre és családja, Süli Márta és családja,
Kis-Pál Krisztina és családja, Berényi Mária, Németh
Frigyes és családja, Páliné Rózsika néni, Tóth István és
családja, Tóth Ferenc és családja, Sipos Kálmán és családja,
Hékédi Gyula és családja, Ifj. Puskás-Varga István és
családja, Kürti-Szabó Csaba és családja, Szaszkó Zsolt és
családja, Kovács Gábor és családja, Gombárné Dézsi
Margó és családja, Gyenes Piroska és Tóth László, Sallai
Jenő és neje, Hékédi Zsolt és családja, Bartucz András és
családja, Szőke Tünde és családja, Szijjártó László és
családja, Hékédi Ernő és családja, Áncsán József és
családja, Csatai György és családja, Kivált Antal és
családja, Fási Attila és családja, Jenei Ágnes és családja,
Szabó Ágnes (Dózsa Gy. u.) és családja, Szőke Etelka és
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családja, Rocsa István és családja, Holman János és
családja, Kallai István és családja, Ecseri Erika és családja,
Török Szabina és családja, Valkai Ferenc és családja, Géczi
Imre, Vendlóczki Richárd és családja, Marton János és
családja,
Mivel több mint 120 támogatónk volt összesen elnézést
kérünk, ha valaki véletlen kimaradt a névsorból. Köszönjük
szépen mindenkinek a felajánlásokat és természetesen
nagyon szépen köszönjük a szülők segítségét!
A bevételből ajándékozzuk meg gyermekeinket a
Szeretet napi ünnepségen (kb. 1000.-/fő), hozzájárulunk az
osztálykirándulások útiköltségéhez (1000.-/tanuló) és tervezzük, hogy január-február környékén az egész iskola
mozifilm-vetítésen vesz részt.
A szülők szervezete a pedagógusokkal együttműködve
szervezi meg februárban a farsangi bált, ami szintén
nagyszabású rendezvény. Feladatunk itt többek között a
büfé biztosítása (szendvics készítés, sütemény beszerzés és
árusítás, stb.), a tombola tárgyak beszerzése és kisorsolása,
díszítés és lebonyolítás.
A farsangi bál megrendezése is jelentős bevételt eredményez a szervezet számára.
A bevételekből fedezzük az előzőekben felsoroltakon
kívül a gyermeknapi kiadásokat (jégkrém, ásványvíz,
esetleg meghívott előadók), a 8. osztályosok tarisznyájába a
ballagó kiskönyveket és az Önkormányzattal közösen a
pedagógusok méltóképpeni megünneplését.
A fenti beszámoló kapcsán reméljük, hogy azok is
akik esetleg eddig nem látták, nem érzékelték a szülői
munkaközösség munkáját és eredményét most
betekintést kaptak a szervezet működésébe. Sajnos a
mai világban egyre jellemzőbbé válik a következő
idézet:

Ebben a hónapban részt vettünk a Böllérbálban, ahol a
délelőtti munkából is kivettük a részünket. Március elején nőnapi ünnepséggel egybekötött rendőrségi fórumot tartottunk.
A következő hónapok is mozgalmasak voltak. Áprilisban húsvétoltunk, a családi napra muffint sütöttünk
az iskolás gyerekek részére. Nagytőkén felléptünk.
Májusban palacsintát sütöttünk a lovas napokon;
Karcagon nyugdíjas találkozón vettünk részt;és szalonnát sütöttünk a klubtársainkkal.
Júniusban Országos Nyugdíjas Találkozón vettünk
részt Cserkeszőlőn; bográcsban főztünk és tárcsán sütöttünk a Júniális napokon.
Nagytőkén grillfesztiválon is jártunk. Majd mindezek
után két napos kirándulást szerveztünk Balatonboglárra. bár az idő nem volt kegyes hozzánk , de mi ennek
ellenére nagyon jól éreztük magunkat. A kirándulásunkhoz a buszt térítésmentesen kaptuk az önkormányzattól,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Szeptemberben a Kinizsi 2000 Zrt. által szervezett
fogathajtó világbajnokságra palacsinta és tyúkláb sütésre kértek fel bennünket amit szívesen el is vállaltunk.
Szeptember végén közös névnapi vacsorára került sor,
ahol bográcsos töltött káposztát készítettünk.
December 11-én évzáró vacsorát fogunk tartani.
Ezzel az összejövetellel zárjuk az évet.
.

Ezúton szeretnék Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánni
minden kedves olvasónknak!
Szabó Lajosné klubvezető

A Gondozási Központ
2015. évi munkájáról

.

„Az már lényeges, ha valamit
önzetlenül teszünk a másikért!”
.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt
kíván a Szülői Munkaközösség nevében:
.

Kürti-Szabóné Géczi Éva

Nyugdíjas klub
Tisztelettel köszöntöm a Fábiáni Objektív olvasóit!

Köszöntöm az olvasókat engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a Gondozási Központ 2015 évben végzett munkájáról.
Az intézmény 8 szociális szakfeladatot lát el, alapellátások tekintetében Fábiánsebestyén közigazgatási területén, szakellátások tekintetében Idős Otthoni ellátás
Magyarország teljes területe, bölcsődei ellátás Csongrád és Békés megye ellátási területe.

.

Engedjék meg, hogy pár mondatban beszámoljak az
elmúlt évben történt eseményekről a klubunkban, ami
jelenleg 61 fővel működik.
A tavalyi évet batyus bulival búcsúztattuk. Februárban farsangi mulatságot szerveztünk, amelyre székkutasi és eperjesi nyugdíjasokat is meghívtunk. A székkutasi vendégeink szórakoztató műsorral leptek meg
bennünket.

.

Szociális alapellátások
.

Étkeztetés - azon személyek részére akik a helyi szoc.
rendelet értelmében jogosultak, koruk, betegségük,
fogyatékosságuk miatt. Ez évben 6036 adag ételt
igényeltek , jelenleg 32 fő kéri ezt a szolgáltatást.
.

Házi segítségnyújtás - azon személyek vehetik igény-

13
be, akiknek a szoc. törvény szerinti gondozási szükségletük fennáll. A gondozási szükségletet jogszabályváltozás miatt 2015 decemberében újra el kell végezni
minden ellátott esetében. 2015 november 30-án az ellátotti nap: 4010 nap, jelenleg igénybe veszi: 19 fő.
Tanyagondnoki szolgálat - minden külterületen élő
személy igényelheti. Az ellátottak száma 46 fő.
Gyermekjóléti szolgálat - Az ellátottak köre a szociálisan hátrányos helyzetű egyének és családok, a veszélyeztetett gyermekek, és családjaik.
A gyermekjóléti szolgálat ellátotti köre a 0-18 éves
korosztály és családtagjaik, utógondozás esetén 18-24
éves korosztály, illetve a válsághelyzetbe került várandós kismama. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe
vehető
 önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti
szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében,
hogy a kialakult probléma megszűnjön,
 más intézmények jelzését követően,
 hatóság által kötelezett formában.
gyermekjóléti szolgálatot ez évben -159 alkalommal
keresték fel.
.

Családsegítő szolgálat - A családsegítő szolgálat ellátotti köre a 18 év feletti korosztály, kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a
kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően
biztosíthatók.
A családsegítő szolgálatot ez évben 170 alkalommal
keresték fel a településen élők.
.

Támogató szolgálat - a településen életvitelszerűen
tartózkodó fogyatékkal élő személyek részére nyújtott
ellátás, akiknek mozgásszervi, érzékszervi, vagy
mentális fogyatékossága miatt szüksége van erre a
szolgáltatásra. Célja az elérhető legmagasabb fokú
önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten
belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által. A támogató szolgáltatás jogszabályban
rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: mozgássérült,
látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista halmozottan sérült személyek. A szociális rászorultság
megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket a
szolgáltatás hatályos jogszabályai tartalmazzák. A
szolgálat három alapfeladatot lát el: személyi segítés,
személyszállítás, információnyújtás és tanácsadás.

Ez évben a személyi segítés: 1638 óra 19 fő
Személyszállítási tevékenység mely magában foglalja
a településen élők igényeinek megfelelően a lakosság
szállítását egészségügyi intézményekbe. Ez 2015.
november 30-án 57618 km. Igénybe vette 2153 fő
.

Bölcsődei ellátás - A Gondozási Központ Babavár Bölcsődéje 12 férőhelyen gyermekjóléti alapellátás keretébe tartozó, gyermekek napközbeni ellátását biztosító
bölcsődei tevékenységet is folytat. A bölcsőde jelenleg
is teljes megengedett létszámmal működik, 12 kisgyermek nappali bölcsődei ellátásáról gondoskodunk.
.

Szociális szakellátás
.

Erzsébet Otthon - 2014. december 31-én kapott működési engedély alapján az Erzsébet Otthon ellátottainak
száma 72 fő lehet. Az intézmény mindenki által ismert
szárnnyal bővült, korszerű technológiával felszerelt,
kulturált környezetet biztosít az itt élők számára.
Az otthon 100%-os kihasználtsággal működik, az
elhelyezésre várók száma jelenleg 31 fő.
2015. november 30-án a gondozási napok száma 24022
nap átlag 72 fő/ nap.
2015. évben lakossági kérésre Gondozási Központ
bevezetésével, a Mentési Központ közreműködésével
egy új szolgáltatást végzünk. Az egyedül élő személyek
részére, olyan telefonkészülék került beszerzésre, ami
vészjelző gombbal rendelkezik és esetenkénti segítséget nyújthat. Jelenleg 8 fő rendelkezik ezzel a készülékkel.
A Gondozási Központ a rendkívül széles körű
szolgáltatások és az igények figyelembe vétele után,
2015. április hónaptól a lakosság részére pszichológus
elérhetőségét is biztosítja, egy klinikai szakpszichológus alkalmazásával, igény szerint. Az ellátás ingyenes.
A fenti adatok személyes kapcsolatban történő ellátások, továbbá telefonos, írásos segítségnyújtást is
végzünk.
Ügyfélfogadás helye:
Fábiánsebestyén, Szabadság u. 1.
Nyitva tartás: Munkanapokon 07.00 - 16.00
.

Fogadó óra:
.

Családsegítő Szolgálat:
munkanapokon 12.00 - 16.00
.

Gyermekjóléti Szolgálat:
munkanapokon 08.00 - 10.00
.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek
kellemes ünnepeket, jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Dancs Ferencné
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VÉRADÁS
Az első véradás: 2015.03.17-én 34 fő, a második
2015.06.23-án 29 fő, a harmadik 2015.10.27-én 40 fő
jelent meg. A harmadik véradás vacsorával egybekötött
véradás volt, ahol a 10-szeres és 20-szoros véradókat is
köszöntötték oklevéllel. A vacsorát köszönjük a Polgármester úrnak.
10 x véradók: Fórián Gabriella
Somogyi Attila

60 x véradók: Nagy Antal
Sípos Kálmán
Vadász -Nagy János
70 x véradók: Takács Mátyás
Vida-Szűcs István
Virágh Ferenc
A kitüntettek oklevelet, érmet és kevés kis pénzjutalmat kaptak a"Véradókért Szentesen Alapítvány "
hozadékából.
Minden kitüntetettnek gratulálunk !

20 x véradók: Herbsztné Pardi Andrea
Síposné Kondorosi Réka
Szabó Ágnes
Traj Zoltán
A 30 és többszörös véradókat Szentesen a véradói
ünnepségen köszöntötték. Ott összesen 194 fő kitüntetett volt. Ebből fábiáni 13 fő.
30 x véradók: Kiss Zoltánné
Losonczi Ildikó
40 x véradó:

Székely Zsolt

50 x véradók: Kósa Tiborné
Németh Frigyes
Páli János
Samu Katalin

Samu Katalin
védőnő
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Labdarúgás

Hajrá
Fábián!

Szeretném Önökkel a megye III.-as csapat 2015 őszi
forduló eredményeit ismertetni. A 2015 őszi szezonját a
Tisza-Maros csoport 6. helyén zártuk 29 ponttal. 8
győzelemmel, 5 döntetlennel és 2 vereséggel. Ebben a
csoportban 16 csapat indul, a 6. helyezés jó eredménynek számít, de ezen az eredményen még a tavaszi
szezon eredményei változtathatnak. Bízunk benne,
hogy följebb jutunk a tabellán. A tavaszi szezonra a felkészülés február első hetében erőnléti edzéssel kezdődik, amit Bodzás Ádám segítségével tartunk. Itt szeretném Ádámnak megköszönni a segítségét, munkáját.
Magam és a csapat nevében szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki bármilyen segítséggel, támogatással
hozzájárult eredményes szereplésünkhöz. Külön
köszönet Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának.

A 2014/2015 év U-15-ös korosztályában az őszi fordulók végén a csapat a 3. helyen végzett. A tavasszal az
U-15-ös korosztály megismételte az őszi eredményeket, így a 3. helyen zárta a bajnokságot. Az érmeket és a
kupát a Fábiáni Falu Fesztivál alkalmával adta át a
fiúknak a polgármester úr. Jelenleg az U-16-os bajnokságban szerepelnek. 10 csapatból a harmadik helyen
várják a tavaszi rajtot. Ez a csapat részt vett a diákolimpián is, ahol kerületi, területi döntőt nyertek, majd
az országos döntőn a 8. helyen zártak.

U-11
2. hely
U-9
3. hely
U-11
3. hely
U-9
5. hely
U-11
1. hely
U-9
3. hely
U-7
1. hely
Barátság Kupa U-11
2. hely
Mindszent
U-9
6. hely
U-7
5. hely
Nyári labdarúgó torna Csongrád U-9 3. hely
Nagyhegy Kupa Szentes
U-9
3. hely
Fábiáni Falu Fesztivál keretében megrendezett torna
U-7.
1. hely
U-9
1. hely
U-11
1. hely
U-13
2. hely
H. SZATÁK GY.F.C. Szentes U-11 3. hely
Mikulás kupa
U-11
3. hely
Mindszent
U-9
5. hely

Az U-13, U-11, U-9, U-7-es korcsoportok tornarendszerben játszottak egész évben. Részt vettek a „Bozsik”
programban. A tavaszi, őszi tornákon kimagaslóan
teljesítették. Különböző tornákon, kupákon vettek
részt, aminek az eredményei a következők.

Az U-16-os csapat december 23-án palánkos tornán
vesz részt a csapat Szentesen. Az utánpótlás csapatok a
téli időszakban a tornaterem lehetőségeit kihasználva
készülünk a tavaszi tornára. Éves munkájuk alapján
külön díjban részesültek.

Minden fábiánsebestyéni lakosnak boldog, békés
karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Felföldi Lajos - edző

A 2015. év utánpótlás
csapatának eredményei

Farsang Kupa
Mindszent
Diákolimpia
Szentes
Pünkösd Kupa
Fábiánsebestyén
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U-7 korosztályból Kozma Kornél
U-9 korosztályból Györgyi Tamás
U-11 korosztályból Jancsó Bence
U-13 korosztályból Vincze Zoltán
U-15 korosztályból Györgyi Csaba
A Fábiáni Falu Fesztivál alkalmával adta át az elismerő díjakat a polgármester úr.
A 2015-ös évet értékelve el kell mondanom, hogy a 62
labdarúgó jó, illetve kiváló munkát végzett , amit az
eredményeik bizonyítanak. Természetesen emögött nagyon sok munka és támogatás történt. Ezúton mondok
köszönetet munkáltatómnak Kórógy Pig Kft. Polgármesteri Hivatal vezetésének, szülőknek. Köszönet illeti
Papp Lajost, Czibola Lajost, Bodzás Ádámot, Banka
Norbertet az utánpótlás nevelés közvetlen segítségéért.
Dr. Kós György személyes segítségét külön szeret-ném
megköszönni, hiszen a Pünkösd Kupa és a Fábiáni Falu
Fesztivál Kupa szervezésében és anyagi feltételek
megteremtésében a legnagyobb szerepe volt.
Minden labdarúgó játékosnak „jó tanulást” jó
játékot kívánok. A labdarúgást szerető szülőknek,
támogatóknak, nézőknek, játékosaimnak Kellemes
Karácsonyt és Eredményekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánok!
Bodzás Sándor
Az utánpótlásért felelős edző

Jeles napok, ünnepi
szokások decemberben
Advent
Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület
négy hetes időszaka. Szent András napját (nov. 30.) követő vasárnap előestéjével kezdődik és vízkeresztig tart.
.
December 4. Borbála napja
Szent Borbála emlékünnepe, bányászok, tüzérek, várak védszentje. Jellemzőek erre a napra a női munkatilalmak. Ezen a napon nem hoz szerencsét a házra női
látogató, sem az ajándékozás és a kölcsönzés. Borbálakor is csíráztatták a búzát, amely karácsonyra
kizöldülve a következő év termésére jósolt. Ezen a napon szoktak gyümölcságat vízbe tenni: ha karácsonyra
kizöldült a leány férjhezmenetelére jósoljanak vele.
.
December 6. Miklós napja
Szent Miklós püspök emlékünnepe. Miklós napi szokások: láncos Miklósok, Mikulás alakoskodás, Miklós
napi tréfás gyóntatás. Falvainkban a Mikulás napi
ajándékozás szokása a 20. század első évtizedeiben,
városi hatásra terjedt el és napjainkig él. Az időjárással

kapcsolatban úgy tartották, hogy ilyenkor már jön a
havazás, valamint a Miklós napi időjárás mutatja meg a
karácsonyit.
.

December 13. Luca napja
Szent Luca vértanú ünnepe. Ehhez a naphoz sokféle
házasságjósló eljárás kapcsolódott. A Dél-Alföldön jellemző volt az ún. lucapogácsa készítése. Akinek sütés
közben a pogácsáján a toll megperzselődik, annak
betegséget, vagy közeli halált jelez. Az időjárásjósló
praktikák ideje a Lucától karácsonyig terjedő időszak. E
tizenkét nap időjárásából jósolnak az elkövetkező tizenkét hónap időjárására. Ezen a napon is voltak munkatilalmak.
.

Szentcsaládjárás
Karácsony előtt kilenc napon át tartó paraszti ájtatosság.
.

December 21. Tamás napja
Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol emléknapja. E naphoz is kapcsolódtak férjjósló praktikák. Ezen a
napon is vágtak disznót.

.

December 24. Ádám és Éva napja
Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünnepe. E napra jellemző az ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszőhordása, kántálás, betlehemezés, paradicsomjáték, karácsonyfa-állítás, ajándékozás. Karácsony éjszakáján különös jelentősége volt a vízzel,
tűzzel, zajkeltéssel kapcsolatos hiedelmeknek. Az éjféli
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mise körüli időszak a házasságjóslásra is alkalmas volt.
Hagyományosan minden nagy ünnepen megemlékeztek a halottakról is.

VERS mindenkinek

.

December 25. Karácsony napja
Egyházi és családi ünnep. Ez a nap munkatilalommal
járt, még a szemetet sem vitték ki, mert úgy gondolták,
kivinnék a szerencsét a házból.
.

December 26. Karácsony másodnapja, István napja
Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító
király névadója. E napon szokás volt az istvánozás
(névnapköszöntés) és a regölés. A regölés a legények és
a házas emberek termékenység-, bőség- és párokat
összevarázsló, házról házra járó köszöntő szokása.
.

Szenteste
Hány embernek szíve vágya?
Boldog legyen a Karácsonya.
Miért éppen a Karácsonya?
Hiszen létünk égi csoda.
Csoda hozta az embert létre,
Boldog szívvel nézzen égre.
Kéklő égbolt áldott színét
Áteresztve a napnak fényét.

Napnak fénye töltse lelkét,
Úgy élhesse a földi létét.
Földi léte boldog legyen,
Ehhez csodát Isten tegyen.
December 27. János napja
János evangélista ünnepe. E naphoz kapcsolódott a
borszentelés szokása.
.

December 28. Aprószentek napja
A Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek
emlékünnepe. E napon volt szokás a vesszőzés. Veszszőzni fiúgyermekek, legények vagy pásztorok jártak.
Szerencsekívánó, egészségvarázsló mondókák kíséretében gyengéden megveregették a lányokat, asszonyokat vagy gyermekeket.
.

December 31. Szilveszter
Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek
célja az, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét. E napon is voltak férj- és
időjóslással kapcsolatos hiedelmek. Szokás volt a zajkeltés, tüzeskerék-eregetés, szilveszteri köszöntés, hejgetés és kecskemaszkos játék.
Forrás: Tátrai Zsuzsanna Karácsony Molnár Erika
1997: Jeles napok, ünnepi szokások,
Budapest, Mezőgazda
Készítette: Krajcsirik Zsófia, könyvtáros

Minden ember földnek fia,
Boldogsághoz megvan joga!
Ezen jogot az Isten adta,
Itt-ott a sátán visszalopta.

Aranypengőt ígért érte,
Gonoszságot nyújt cserébe.
Hiúságból ne tégy gesztust,
Bántod vele Jézus Krisztust.
Minden évnek Karácsonya,
Jézusunknak a szülinapja.
Boldogság ját egész évre,
Nem csupán a Szentestére!

Juhos Sándor
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Születés

Hlobocsányi Hanga
Szül: 2015.01.08.
Anya : Nagy Nóra
Apa: Hlobocsányi Zsolt
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Rózsa Ferenc u 23.
.

Zsigmond Flóra
Szül: 2015.03.11.
Anya: Sajtos Violetta
Apa: Zsigmond Bence
Lakcíme: Fábiánsebestyén, Árpád u. 4.
.

Szabó Lili
Szül: 2015.04.15.
Anya: Sándor Mária
Apa: Szabó Attila
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Szécsényi u. 22.

HALÁLOZÁS
Józsa Imréné
Szül: Czakó Margit
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 57.
Elhunyt: 2015.01.10.
.

Oprea Dániel
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Dózsa György u. 31.
Elhunyt: 2015.02.03.
.

Borák Jánosné
Szül: Juhász Katalin
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Felszabadulás u. 4.
Elhunyt: 2015.02.18.
.

Heredea Mihály
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Köztársaság u. 79.
Elhunyt: 2015.02.19.
.

Bodzás Istvánné
Szül.: Kovács Magdolna
Lakcím: Fábiánsebestyén, Külső d. 34.
Elhunyt: 2015.02.21.

Pataki Ezra
Szül: 2015.05.31.
Anya: Erdei Virág
Apa : Pataki Csaba
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Nagykirályság 27.

Fekete Zoltán
Szül: 2015.11.10.
Anya: Tályai Viktória
Apa: Fekete Zoltán
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Somogyi u. 29.
.

Kardos Dávid
Szül: 2015.08.24.
Anya: Pap Zsuzsanna
Apja: Kardos Zsolt
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Akácfa u. 33.
Virágh Ferenc
Szül: 2015.10.22.
Anya: Molnár Szilvia
Apa: Virágh Ferenc
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Arany J. u. 32.
Sarkadi Sz. Lászlóné
Szül. Szalai Julianna
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Széchenyi u. 16.
Elhunyt: 2015.02.28.
.

Csenki István
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Dózsa Gy. u. 8.
Elhunyt: 2015.03.03.

Németh Dénes
Szül: 2015.12.14.
Anya: Drahota-Szabó Ildikó
Apa: Németh Imre
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Köztársaság u. 71.
.

Antal Áron
Szül: 2015.12.17.
Anya: Marton Krisztina
Apa: Antal József
Lakcíme: Fábiánsebestyén,
Rákóczi u.5.
Horváth János
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Petőfi u. 8.
Elhunyt: 2015.04.02.
Schneider András
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Szabadság u. 1.
Elhunyt: 2015.04.04.

.

Kálmán Pál Lászlóné
Szül: Kitlinger Terézia
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Ady E. u. 6.
Elhunyt: 2015.03.12.
.

Németh András
Lakcím: Fábiánsebestyén, Bem u. 5.
Elhunyt: 2015.03.24.
.

Sinóros Sz. Imre
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 21.
Elhunyt: 2015.03.26.
.

Szedlják János
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Dózsa Gy. u. 2.
Elhunyt: 2015.03.27.

Tóth Jánosné
Szül: Páli Mária
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Rózsa F. u. 3.
Elhunyt: 2015.04.06.
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Molnár Mihályné
Szül: Tatár Mária
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Mátyás k. u. 28.
Elhunyt: 2015.04.12.
Surányi István
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Zrínyi u. 24.
Elhunyt: 2015.04.12.
Rácz Istvánné
Szül: Trupulai Veronika
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Belső d. 94.
Elhunyt: 2015.04.15.
Csenki Istvánné
Szül: Balázs Franciska
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Alkotmány u. 15.
Elhunyt: 2015.04.22.
Verasztó Margit
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Alkotmány u. 9.
Elhunyt: 2015.04.28.
Balogh Sz. Sándor
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 4.
Elhunyt: 2015.05.10.
Traj Istvánné
Szül: Vígh Ilona
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Széchenyi u. 3.
Elhunyt: 2015.05.13.
Gecsei Sándor
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Somogyi B. u. 26.
Elhunyt: 2015.05.30.
Dombovári Lajos
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Ady E. u. 6/A
Elhunyt: 2015.06.04.
Jakab Sándorné
Szül: Tóth Éva
Lakcím: Fábiánsebestyén.
Béke u. 9.
Elhunyt: 2015.06.08.
Kasza Illésné
Szül: Agócs Erzsébet
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 19.
Elhunyt: 2015.07.14.

Fábiáni

Németh Sándor
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 43.
Elhunyt: 2015.07.16.
Dömsödi Imréné
Szül: Kollár Mária
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Mátyás k. u. 33.
Elhunyt: 2015.07.23.
Kunos János
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Akácfa utca 11.
Elhunyt: 2015.07.25.
Kotri Sándor
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Szabadság u. 9.
Elhunyt: 2015.07.26.
Kelemen Józsefné
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Kinizsi u. 8.
Elhunyt: 2015.07.27.
Gránicz István
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Honvéd u. 18.
Elhunyt: 2015.08.08.
Borák Jenő
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Béke u. 16.
Elhunyt: 2015.08.08.
Négyesi József
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Ady E. u. 19.
Elhunyt: 2015.08.13.
Oroszlán Imre
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Rákóczi u. 15.
Elhunyt: 2015.08.30.
Demeter Mária
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Mátyás u. 19.
Elhunyt: 2015.09.01.

Lőcsei Mihályné
Szül: Móricz Jolán
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 81.
Elhunyt: 2015.09.20.
Szabó Istvánné
Szül: Csókási Julianna
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Külső d. 97.
Elhunyt: 2015.10.05.
Fuksz Istvánné
Szül: Pótári Rozália
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 31.
Elhunyt: 2015.10.11.
Szabó Lajos
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 87.
Elhunyt: 2015.10.24.
Szabó Lili
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Széchenyi u. 22.
Elhunyt: 2015.10.29.
Laczkó Jánosné
Szül: Vendlóczki Lídia
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád 9.
Elhunyt: 2015.10.30.
Lőcsei Mihályné
Szül: Szabados Rozália
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Petőfi u. 12.
Elhunyt: 2015.11.04.
Móricz István
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Honvéd u. 11.
Elhunyt: 2015.11.08.
Szarka Antalné
Szül: Hegyi Mária
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Kossuth L. u. 5/4.
Elhunyt: 2015.11.11.

Molnárné Nagy Anna
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Rákóczi u. 2.
Elhunyt: 2015.09.02.

Kisvárdai Jánosné
Szül: Dobos Erzsébet
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Bercsényi u. 11.
Elhunyt: 2015.11.22.

Kun Szabó Jenő
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Kinizsi u. 46.
Elhunyt: 2015.09.15.

Marton Ferencné
Szül: Székely Ilona
Lakcím: Fábiánsebestyén,
Árpád u. 45.

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

Szerkesztésért felel:
Traj Judit
Tel.: 30-238-24-34
Készül: 2015 - 200 példány

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

