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Önkormányzati Hírek
Az utóbbi időkben sajnálatos módon elszaporodott az illegális szemét lerakások száma.
Önkormányzatunk megtette az elsődleges lépéseket és több helyen vad kamerákat helyezett el ezzel is
megfigyelve a cél területeket.
Az évek alatt a Vasvári Pál utcán felhalmozódott közel negyven pótkocsi építési törmeléket
elszállítottuk. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy településünk területén szemét elhelyezése
szigorúan tilos!
Elkezdődött az Általános iskola épületének energetikai felújítása . A nyílászárókat kicserélték modern
szigetelt műanyagokra, ezzel párhuzamosan folytatódik az épület külső hőszigetelése.
A több évet magába foglaló előkészítő munka eredményeként beindult a volt TSZ telephelyén
megvalósuló baromfi telep építése, jelenleg a régi épületek bontása és az építési törmelék ledarálása
történik, ezt követik majd a tereprendezési munkálatok.

Közfoglalkoztatás keretein belül végzett munkák
A téli időszakra az utak, járdák hó eltakarítása, jégmentesítése, homokozása, vessző, seprű
készítéséhez a vesszők gyűjtése volt jellemző. Januárban, amikor az időjárás lehetővé tette a férfiak az
önkormányzat akácfáinak metszését végezték el. A mezőgazdasági brigád az adomány ruhákból a már
nem hasznos ruhákat felhasználva, rongy párnákat és rongyszőnyegeket készített. Közben
folyamatosak voltak a szemét gyűjtések külterületen és a település területén. Megkezdtük a szociális
tűzifa beszállítását, amit februárban hordtunk ki a település lakóinak, ami a rossz időjárás ellenére is
sikeresen, a terv szerint megvalósult. Február vége felé megkezdtük a fólia sátrainkban keletkezett
sérüléseket helyreállítani, az elhasználódott fóliák cseréje is megtörtént. A tájházi fóliasátrunkra végre
felkerült az új fólia, valamint elkezdődött a talaj előkészítése, a zöldségfélék vetése szőlők szétültetése
és metszése. A helyi értékteremtők keretében betonelemek gyártását, Előtelken a főút melletti járda
készítését kezdtük el. Az anyagok és szerszámok beszerzése folyamatosan zajlik a betervezett munkák
sikeres folytatásához. Az önkormányzat termőföldein is elkezdődtek a tavaszi munkálatok, tárcsázás,
szántás, tápanyagpótlás után. Közterületeinken folyamatosan történik a temetők és parkok
tisztántartása.
A kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel az önkormányzat védőmaszkok gyártásába kezdett,
amiben a munkásaink és önkéntesek is kiveszik a részüket. Jelenleg öt varrónő készíti a
védőmaszkokat a közösségi házban. Elsődlegesen intézményeink dolgozóit látjuk el a
védőfelszereléssel ezt követi majd a lakosaink ellátása. Ezúton is szeretettel várunk varrni tudó
hölgyeket, ha van lehetőségük jöjjenek segíteni, hogy mielőbb elkészüljön a több száz védőmaszk. Aki
fel tud ajánlani varrógépet azt is szívesen fogadjuk!

Veres Zsolt
munkavezető

Orvosi Rendelő
Mint tudjuk, a megbetegedéssel kapcsolatban a kormány a rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel
bizonyos szabályokat vezetett be. A szakorvosi javaslatokat, Közgyógy igazolványokat
2020.03.01után automatikusan 90 nappal meghosszabbíthatjuk.
A rendelés idő továbbra is változatlan maradt, vagyis minden nap 8-11 óráig tart illetve 16 óráig
elérhetőek vagyunk, bárkinek, akinek egészségügyi problémája van.
A vizsgálatok szükségességét mérlegeljük, előtte telefonos konzultáció kérünk, csak ezután jelenjenek
meg a rendelőben.
A gyógyszerfelírás szintén telefonos rögzítés alapján/e-recept/ illetve a kiskapura kihelyezett
postaládába pappírra való felírás alapján történik. A postaládát minden negyedórában megnézzük és
próbáljuk minél hamarabb az elektronikus térbe rögzíteni.
Bárki kiválthatja barátja, testvére, közeli hozzátartozója e-receptjét, TAJ kártya és személyi
igazolvánnyal. A betegek az e-receptet nagyon jól elfogadták, könnyen hozzászoktak.
A váróterembe csak szájmaszkkal, lehetőleg gumikesztyűben lehetne belépni, melyet hellyel-közel
tartanak be a betegek. Védőoltásokat továbbra is beadjuk, egy gyermek mellé egy kísérő jöhet.
Dr. Kerekes Terézia
háziorvos
Gyógyszertár
A koronavírus megjelenése gyógyszertárunkban is változásokat hozott. A recepteket már nem kézben
hozza a kiváltó; az már a „felhőn” (számítógépes rendszer) keresztül, érkezik az orvosi rendelőből. A
receptet hozzátartozó is kiválthatja megfelelő igazolványok bemutatásával.
A fertőzés csökkentése érdekében a gyógyszertárban 1+1 fős rendszert alakítottunk ki, Egy fő
tartózkodhat a pultnál, egy fő várakozik. A többi vásárló kint várakozik.
A 65 év felettiek 9-12 óra közötti kiszolgálása némi gondot jelent.
A vírus elleni védekezést plakátokkal, szórólapokkal propagáljuk. Dolgozóinkat plexi lemezzel
védjük, ezzel is csökkentve a közvetlen fertőződés veszélyét. A házi gondozók természetesen
elsőbbséget élveznek.
Továbbra is probléma a védőfelszerelések valamint fertőtlenítő szerek részleges hiánya.
A lejárt igazolványok (közgyógy) 90 nappal meg lettek hosszabbítva.
Vágáczki Jánosné Dr.
Védőnői szolgálat
Az eddigi eredmények szerint a várandósok, kismamák és csecsemők nem tekintendőek magasabb
kockázatú betegcsoportnak a hasonló egészségügyi állapotú, nem várandós populációhoz képest
COVID19 koronavírus okozta megbetegedés tekintetében.
Általánosságban azonban elmondható, hogy a várandósság megváltoztatja a szervezet
védekezőképességét, az immunrendszer működését, mely változások fogékonyabbá tehetik a
várandósokat vírusfertőzések tekintetében.
A várandósok, kismamák részére az általános óvintézkedések betartása javasolt.
Betartandó óvintézkedések:
-

Mosson kezet!
Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon!
Szellőztessen rendszeresen!
Tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen!
A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt!
Kerülje a nagy tömeget!
Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt!
Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!

Papp Zoltánné
védőnő

Magyar Posta
A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében március 16-tól a várakozásra is új
szabályokat hoztunk, hasonlóan a gyógyszertárakhoz. Eszerint egyszerre csak annyi ügyfél
tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik, a többi várakozót kérjük, hogy a bejárat
előtt várjon, egymástól javasoltan kb. 1,5 méterre. Az új várakozási rend nemcsak a postai dolgozók,
hanem az ügyfelek egészségét és biztonságát is szolgálja, ezért kérjük ügyfeleink megértését.
A postán 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65.
életévét betöltött személy tartózkodhat.
A küldemények kézbesítése, valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások
kézbesítése folyamatos.
Kazamér Lászlóné
postamester
Általános Iskola
A koronavírus miatti iskola bezárás nagy feladat elé állította pedagógusainkat és a tanulókat egyaránt.
Olyan módszerrel kell megoldani az oktatást, amely eddig még ismeretlen volt számunkra. Tanáraink,
mivel van internetes lehetőségük, otthonukból végzik az oktatást. A tanulókat a KRÉTA rendszeren
keresztül érik el. Ezen a felületen a házi feladat menüpontban adják ki az órai tananyagot és a
feldolgozandó feladatokat. Itt tudjuk megadni az elérhető internet címeket is.
A KRÉTA rendszernek van egy üzenetküldő funkciója is, melyen a tanulók vissza tudnak jelezni
pedagógusaink számára.
A másik lehetőségük a Facebook felületen keresztüli üzenetküldés. Azok részére, akik nem tudják
elérni a KRÉTA rendszert, a heti feladatokat osztályonként valamint tantárgyanként összegyűjtve
minden hét keddjén a napközis ebéd osztásakor juttatjuk el a szülőknek.
A meleg étkezést napi egy alkalommal biztosítják tanulóink számára.
Tóth Dezső
igazgató
Napközi Otthonos Óvoda
Március 16-a után, néhány napig kis létszámú csoportnak felügyeletet tartottunk. Mivel a faluban
minden óvodás korú gyermek szülőjének van lehetősége a gyermekei felügyeletére, így a gyermekek
felügyeletét a szülők látják el.
Az óvónők internetes felületen keresztül létrehoztak egy honlapot, melyen keresztül a szülők részére
fejlesztési támogatást nyújtanak.
Napi egy alkalommal meleg ételt biztosítunk a gyermekek számára. Az óvoda alkalmazottjai a
konyhai munkából veszik ki a részüket, egy fő varrni tudó – Hunyadi Árpádné – szájmaszkokat készít
az óvoda és a konyha dolgozói részére.
Almási Éva
Intézményvezető
Gondozási Központ
Tisztelt Fábiánházai lakosok, Kedves Idősek! A koronavírus-járvány miatt a megszokottól eltérő
módon kell élnünk mindennapjainkat.
Az új, mindannyiunk számára ismeretlen helyzet megváltoztatta napi, megszokott tevékenységeinket.
A bezártság, a gyerekek, unokák, a személyes kapcsolatok hiánya, a szülőkért való aggodalom mindmind szorongást, frusztrációt, elkeseredést válthat ki belőlünk. Ugyanakkor nem veszíthetjük el a
reményt! A reményt arra, hogy minél előbb túl leszünk ezen, sikerül megfékezni a járványt, és életünk
visszatérhet a megszokott kerékvágásba.

A koronavírus kapcsán annyi már bizonyos, hogy a 65 év feletti korosztály a legveszélyeztetettebb.
Éppen ezért kérünk minden időskorú lakost, hogy ne menjen közösségbe, bevásárolni, postára,
patikába! Ha mégis úgy döntenek, hogy ki szeretnének
mozdulni, vagy saját maguk elintézni a bevásárlást, ügyek intézését, kérjük, senkivel ne fogjanak
kezet, tartsanak egymástól 2 méter távolságot! Használjanak gumikesztyűt és lehetőség szerint
szájmaszkot!
Mossanak kezet gyakrabban és a gyakran használt eszközöket mindenképp fertőtlenítsék, mint például
kilincsek, kapuk, illemhelyiségek!
Mi a gondozási központ dolgozói igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy segítsünk
önöknek átvészelni ezt a nehéz időszakot.
A 65 éves, vagy annál idősebb ellátottjaink védelme, és a kockázatok csökkentése érdekében az
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) alapszolgáltatások biztosításában a következő
változásokat vezettük be.
Az idősek nappali ellátása (idősek klubja) esetében a szolgáltatás teljes felfüggesztésre kerül. A
gondozási központ nem látogatható, konyhája, társalgója, WC-je, fürdője stb. veszélyhelyzet idején
nem használható. Kérésre biztosítjuk a mosás, ruhatisztítás lehetőségét. Ennek feltételeit, módját,
idejét a telefonos kapcsolatfelvétel során beszéljük meg. Kérésre továbbra is biztosítjuk a bevásárlás,
gyógyszer felíratás-kiváltás, halaszthatatlan ügyintézés tevékenységeket, az esetkezelést, a mentális
támogatást.
A szociális étkeztetés zavartalanul működik. A napi egyszeri meleg ételt minden igénylő esetében csak
kiszállítással biztosítjuk. Kiszállítási díj: 100 Ft./ nap. Közös háztartásban élő személyek esetén a
kiszállításért fizetendő térítési díj csak egy személyre kerül megállapításra. Az ételhordók
fertőtlenítése folyamatos. Az ebéd kiszállítása során dolgozóink csak az ellátott kérésére (egyéb
segítségnyújtás miatt) mennek be az ellátotthoz,
minden más estben az ételhordókat kapura akasztják, vagy terasz asztalra helyezik el. Új igénylésre az
előírások szigorú betartásával van lehetőség!
A házi segítségnyújtás szolgáltatást minden igénylő részére folyamatosan biztosítjuk. Nem csak a
megállapodással rendelkező ellátottjainkról gondoskodunk, hanem lehetőségünk szerint (és indokolt
esetben) bárkiről, aki hozzánk fordul.
Tájékoztatjuk házi gondozottjainkat, hogy személyi biztonságuk érdekében csak a számukra
nélkülözhetetlen tevékenységeket végezzük el: bevásárlás, ügyintézés, gyógyszerfelíratás-kiváltást,
sebkezelés, ügyintézés segítése, mentális támogatás, információnyújtás.
Kérésre biztosítjuk a mosás, ruhatisztítás lehetőségét. Ennek feltételeiről, módjáról, idejéről a
gondozónők nyújtanak tájékoztatást. A fertőzés veszély elkerülése érdekében a minimálisra
csökkentettük a személyes érintkezést az ellátottak és a dolgozók között. Ügyfélszolgálatot
működtetünk, amelyen, az alábbi számokon elérhetőek vagyunk.
Koch Margit: 06/70/3346585, Veres Lászlóné: 06/30/7897416, Fitos Imréné: 06/30/7284346
A közelgő ünnepek alkalmával szívből kívánunk mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket, kitartást és
nagyon sok türelmet! Gondozási Központ vezetője és dolgozói
Koch Margit és az intézmény dolgozói

Református Egyházközség
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól
való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen és így szólt hozzájuk: Békesség
nektek! ( Jn 20, 21)
Sajátos érzések és gondolatok kavarognak bennünk, Húsvét nagyhetében. Máskor, ilyen időszakban
természetes volt a mozgás, a látványos készülődés. Az első húsvét híre is mozgásba hozta a
tanítványokat, a kegyes asszonyokat. Elmentek a sírhoz, hogy meggyőződhessenek annak üres volta
felől. Az első megmozdulások, elindulások és visszaérkezések után a tanítványok újra bezárkóztak. A
világban nem örvendtek az élet, a Feltámadott diadalának. Most mi is bezárkózunk, mert
veszélyeztetve van életünk. Tanácsos ilyen helyzetben a vigyázás, az óvatosság.

Az élet, amiről azt hittük, hogy a mienk, hogy minden körülmény között felülkerekedő erő, most
veszélyben van. Vajon megment-e e bennünket a saját vigyázásunk? Vajon megtarthatjuk-e azt, ami
olyan törékeny és sebezhető?
A félelmek miatt bezárkózók, már tudták, hogy van remény, hogy üres a sír, de ők maguk olyan
gyengének, erőtlennek érezték magukat.
A Húsvét nagy áldása az üres sír tényén túl az, hogy a feltámadott Úr megjelent a bezárkózott
tanítványok közösségében. Törékeny életünk reménysége az, hogy a halál felett győzelmet arató
Krisztus megjelenik és békességet ad.
Húsvét áldása nem egy tannak a megértésében elfogadásában tárul fel, hanem abban a boldog
felismerésben, hogy a feltámadott Úr megkeresi és békességével áldja meg az őt váró, de a félelmek
miatt bezártságban lévőket is. Ebben a sajátos Húsvétban várjuk őt, hogy szűnjenek félelmeink és
áldott szavától békességet és életet nyerjünk!
A nagyhéten, csütörtökön és pénteken, szombaton is és húsvét első és második napján online
istentiszteletet közvetítünk templomunkból. Szeretettel kérem a híveket a bekapcsolódásra!
Ezekkel az igei gondolatokkal kívánok minden kedves, Fábiánházán élő lakosnak áldott, békés
Húsvétot!
Gál Sándor
Református Lelkipásztor
Nagyhét- Húsvét ünneplése 2020 évben
A koronavírus járvány miatt megyéspüspökünk rendelete szerint nem lehet nyilvános szertartást
végezni. A szertartásokat családom körében végzem. Kérem a híveket, hogy imáikkal otthonról
kapcsolódjanak be.
A templom nagypéntektől nyitva lesz, saját felelősségünkre látogathatjuk a templomot, de bent kellő
távolságot tartsunk! A templomban egyszerre 5 fő tartózkodhat. Belépéskor használjuk a fertőtlenítőt!
A szent sírt ne érintsük. Vigyünk haza a gyertyákból és a feltámadás alatt gyújtsuk meg otthon,
csatlakozzunk imádsággal.
A gyónás helyett mindenki tartson őszinte bűnbánatot.
Virágvasárnap:
8:00-tól gyónási lehetőség egyenként
9:00 Szent Liturgia (csak a család)
Nagyhétfő, kedd, szerda:
9:00 imaórák
Nagycsütörtök:
9:00 Szent Bazil Liturgia, kínszenvedési evangéliumok
Nagypéntek:
9:00 imaórák, 15:00 sírbatétel,
17:00 Szentsír látogatás egyénileg
Nagyszombat:
9:00 Szent Bazil liturgia, szentsír látogatás egyénileg
Húsvét vasárnap:
6:00 feltámadás, Szent Liturgia, pászkaszentelés
Utána hosszú harangszó és pászkaszentelés kocsival. Kérném, hogy a hívek álljanak ki a kapuba
kosaraikkal.
Útvonal: Kossuth utca Mérk felé, Petőfi utca a falu végéig, vissza ugyanígy mellékutcákban is, és
továbbá Nyírcsaholy felé végig. Vissza a másik oldalon Rákóczi utcáig, innen Nagyecsed irányába
végig és vissza.
Mivel egy hónapja kimaradt a persely, kérjük adományaikat is, hogy fenntartsuk magunkat.
Köszönjük a szent sírhoz adott adományokat.
„Föltámadt Krisztus – valóban föltámadt!”
Áldott családi ünneplést kívánok!
Az idős testvérek maradjanak otthon, imádkozunk értük!
Kicsák György
parókus

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Tisztelt Fábiánházi Lakosok! Tájékoztatni szeretném a falu lakosságát a Kisebbségi Önkormányzat
2020. éves tervezett költségvetéseiről, amely 1.040.000 Ft.
Jelenleg folyamatban van egy hagyományőrző rendezvény, ami a vírushelyzet miatt tolódik.
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Zajlik egy pályázat benyújtása Földprogram keretein
belül, ami körülbelül 40 családot fog érinteni, amennyiben sikeres lesz a pályázatunk.
Terveztünk élelmiszer- illetve tisztítószer csomagok kiosztását, ami központilag nem lett engedélyezve
számla ellenében sem.
További céljaink:
- a gyermekek oktatásának fejlesztése.
- szabadidős tevékenységek szervezése, továbbá minél több pályázat elnyerése
a falu gazdálkodása, fejlesztése szempontjából.
- Hagyományőrző kultúra fejlesztése.
- Kapcsolatok kiépítése más civil szervezetekkel.
Finta József
CNÖ elnök
Kérjük a településen élőket, hogy tartsák be a járványügyi helyzettel kapcsolatos előírásokat,
mert csak közösen tudjuk csökkenteni a járvány terjedését, védeni szeretteinket és közösségünk
idős tagjait!
Fábiánháza Község Önkormányzat nevében Kellemes Húsvéti ünnepeket Kívánunk minden
kedves lakosunkat!

/:Gyarmati Endre sk.:/
polgármester

