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Önkormányzati hírek

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkársága pozitívan bírálta el a Fábiánházi Általános Iskola energetikai
pályázatát, 160 193 300 Ft összegben. Ezáltal külső szigeteléssel, új nyílászárókkal, modern
fűtési rendszerrel és napelemekkel újul meg iskolánk a jövő évben. Utólag is köszönjük
támogatóink segítségét, hogy elnyertük pályázatunkat. Ezzel párhuzamosan sikerült az iskola
tönkrement beázott tetőszerkezetének részleges cserépcseréjét is megvalósítani 13 millió Ft
értékben, a központi fenntartó közreműködésével.
Az augusztusban átadott sportparkunk területén kialakítottunk egy közösségi
játszóteret, melyet egész évben használhat a lakosság. Megkérünk mindenkit, hogy célszerűen
használja az eszközöket és vigyázzanak a testi épségükre.
Az ősz óta működő település figyelő 16 kamerás rendszernek köszönhetően már több
bűncselekményt tudtunk felderíteni Fábiánházán a rendőrségi szolgálattal közösen.
Megkérnénk minden lakosunkat, ha környezetében bármilyen jellegű bűnesetet észlel, jelezze
Gyarmati Endre polgármester 06-70/334-6588-as telefonszámán. A bejelentéseket a rendőrség
diszkréten és jogszerűen fogja kezelni lakosaink közbiztonsága és nyugalma érdekében.
Fábiánháza Község Önkormányzata értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2018. december
28-án (pénteken) 09:00 órától 12:00 óráig közmeghallgatást tart a hivatal épületében. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az ingyenes szociális tüzelőanyag
(barnakőszén) igénylésére irányuló kérelmek benyújtásának kezdő időpontja 2019. január 2.
A kérelmeket legkésőbb 2019. január 17. napjáig lehet benyújtani a Hivatal szociális
ügyintézőjéhez. A támogatás részletes feltételeiről érdeklődhet a Hivatal szociális
ügyintézőjénél.
2018. szeptember 08-án, több mint 10 éves kimaradás után újra megrendeztük a
falunapunkat. Sok színes programmal, és műsorkínálattal vártuk az érdeklődőket. A
vendégeknek lehetőségük volt részt venni különböző foglalkozásokon, valamint
szűrővizsgálaton is részt vehettek. A délutáni esőzéstől eltekintve, összességében nagyon jól
zártuk a napot és reméljük, hogy jövőre is ilyen színvonalas falunappal büszkélkedhetünk
majd.
2018. november 10-én újra megrendezésre került immár harmadik alkalommal az
Othello fesztivál. Vendégművészeink fellépésével gondoskodtunk a jó hangulatról. A
rendezvényen közel 260 fő élvezhette az est programkínálatát. Értékes
tombolanyereményekkel vártuk a vendégeket. Külön köszönetet szeretnénk ezúton
nyilvánítani a felajánlóknak, akik felajánlásaikkal bővítették nyereménykínálatunkat. A
tombolából származó bevételt a Fábiánházi Napközi Otthonos Óvoda számára ajánlottuk fel,
hogy a gyerekek számára új udvari játékokat tudjanak vásárolni és a meglévő udvari játékokat
fel tudják újítani.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Ez az év áldásos volt a kisebbség részére. Nyáron táborozni vittünk 20 gyereket Pusztafalura.
Bábszínházas gyereknapot rendeztünk a fábiánházi gyerekeknek, amit közös főzéssel,
arcfestéssel fejeződött be. Támogatónk segítségével pizza, és leveles tésztát tudtunk adni a
falu lakói számára, valamint ebben az évben, háromszor osztottunk ruhát a falu lakosainak.
200 gyereknek, tudtunk adni mikulás csomagot. A roma lányos programban, 20 lánynak a
pályázat keretében minden hónapban, 5000 ft-ot biztosít a program. Ezt követően
megrendeztük mindenkinek a karácsonyát, ahol a gyerekek ajándékot kaptak. Ez évben is
megpályáztuk a táborozás lehetőségét.
Lakatos Károlyné

CNÖ elnök
Napközi Otthonos Óvoda
A mindennapi tevékenységeink mellett a községünk által elnyert EFOP-1.5.3-16-2017-00041
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” című pályázat
keretében több programban is feladatot vállaltunk. Nagycsoportosaink örömmel vesznek részt
a havonta megtartott kézműves, illetve gyógytorna foglalkozásokon, ahol alakul, fejlődik
kézügyességük, szépérzékük, erőnlétük, formálódik testtartásuk. A hagyományőrző
programokba a szülők mellett bevonjuk a Gondozási központ dalárdáját, vagy a volt tánckör
tagjait. Legutóbb, a „Táncház” projektünkön az óvodások egy csokor népi dalos játékot, a volt
tánckörösök karikázót mutattak be a jelenlévőknek. Veresné Kicsák Anna pedagógus
vezetésével népdalokat és egyszerűbb tánclépéseket igyekeztünk elsajátítani, együtt ropta
kicsi és nagy, ifjú és még ifjabb. Nagyon jó hangulatban telt az esténk, s miután kellőképpen
kitáncoltuk magunkat, elfogyasztottuk a finom vacsoránkat. Volt olyan család, ahonnan
három generáció is képviseltette magát, így képzeljük a hagyományok ápolását, átörökítését
nemzedékről, nemzedékre. A napokban tarjuk a Karácsonyi ünnepségünket, a Katica csoport
betlehemes játéka és a Búzavirág népdalkör karácsonyi előadása után közösen díszítjük fel a
fenyőfát a kedves vendégeinkkel, majd együtt csemegézünk ünnepi asztalunkról. A fenyőfát
évről, évre Fitos Imrétől kapjuk, akinek ezúton is megköszönjük kedvességét.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében kívánok boldog karácsonyt, és békés újesztendőt.
Almási Éva
intézményvezető
„Búzavirág” nyugdíjas énekcsoport
A falunap és az Othello fesztivál alkalmából megmutathattuk tehetségünket, így
fellépésünkkel emeltük a rendezvény színvonalát. Novemberben Kaptur Sándor pszichológus
úr tartott nagyszerű előadást a nyugdíjas kor problémáiról. Nagy erőkkel készülünk a
karácsonyi ünnepségre, ahol fellép énekkarunk újból. Az ünnepségen újabb előadást
hallgathatunk meg Kaptur Sándortól. Ünnepi vacsorával, karácsonyi ajándékkal, zenével és
tánccal zárjuk az ünnepséget.
Papp László
énekkar vezető

Görög katolikus egyház

Karácsonyra, Jézus Krisztus születésének ünneplésére készülünk. Az advent ideje nem csupán
az eljövendő várása, hanem már mennyei öröm ízlelése is. Csodálatos idő. A hitben élő ember
a készülésével megvallja, hogy a lelke végtelenül nyitott, annak vágyát a világ semmilyen
gazdagsága, kincse nem tudja betölteni. Az ember hiánylény: a“soha nem elég” feszítő vágyat
hordozzuk magunkban. Sajnos ezt elsősorban az anyagiakra értjük, de így van ez a lelki
dolgokkal is! A lélek olyan boldogságra van teremtve, amelyet nem tud betölteni csordultig
semmi, csupán a végtelen Isten.
Hiszem, hogy minden testvérem, akiben -akár csak egy pillanatra is- felvillan, hogy advent
idejében csak a legkisebb jóval is meglepje a másik embert, azért teszi, mert ott ég a lelkében
ez a vágy: nem elég semmi földi, Uram jöjj, és töltsd be a lelkemet! Az ilyen ember már úton
van a bölcsek nyomában Betleheme felé.

“De jó volna mindent, mindent elfeledni,
De jó volna játszadozó gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.”
Ady Endre: Karácsony

Kívánom minden Testvéremnek, hogy karácsonya ennek az Istentől érkező örömnek és
békének legyen az ideje! Áldott, szent ünnepet kívánva, szeretettel,
Kicsák György
parókus

Általános Iskola

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Diák Önkormányzat és a felzárkóztatási programban
részt vevőkkel közösen rendeztük meg a Mikulás ünnepét. Az osztályok versekkel, dalokkal
köszöntötték a Mikulás bácsit, majd Varga Gyula által irányított iskolai tánccsoport előadása
tette szebbé, színesebbé az ünnepséget.
Az ünnepi program keretében betlehemi játékokkal, irodalmi műsorral és tánccal készülnek
tanulóink a karácsonyi ünnepségre. A felkészülést segítik: Békefalvi Mártonné, Fagyal
Istvánné, Nagy Katalin pedagógusok, illetve Varga Gyula táncpedagógus. A műsor után a
mátészalkai tankerület ajándékának kiosztására kerül sor.
Tóth Dezső
igazgató

Fábiánháza Könyvtár
Köszönetet szeretnénk mondani a Libri könyvesboltnak és Martonné Rácz Beatrixnak, hogy
könyvtárunk részére gyerekeknek szóló könyveket adományoztak. A könyveket óvodás ás
iskoláskorú gyerekek kapták meg, hozzájárulva a karácsonyi ünnep szebbé tételéhez.
Még egyszer köszönjük szépen.
Pelyvás Lajosné
megbízott könyvtáros

Mindenkinek kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a másik
iránti tiszteletünket, szeretetünket.
Vigyük magunkkal a Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban
is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében
ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.

Településünk minden lakosának Áldott Békés Szeretetben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben bővelkedő Boldog Új Évet Kíván Fábiánháza Község Önkormányzata.

Fábiánháza, 2018. december 20.
Gyarmati Endre s.k.
polgármester

