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Önkormányzatunk nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani településünk lakóinak, valamint
településünk intézményeinek, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel kellő komolysággal, fegyelmezetten,
a kiadott szabályok megtartásával megfelelő viselkedést tanúsítottak. Ennek eredményeként településünkön
semmilyen probléma nem történt.
Külön köszönet illeti varrónőinket, akik áldozatos munkával folyamatosan készítették településünk lakói
számára a maszkokat. Köszönet illeti továbbá a segítőket, adományozókat, akik varrónőink munkáit
támogatva eszközöket és alapanyagot ajánlottak fel a gyorsabb munka elérése érdekében. Ezáltal körülbelül
2000 db maszk készült el, melyet kiosztottunk lakóink számára. Jelen pillanatban is körülbelül 1900 db
csomagolt, fertőtlenített maszkkal rendelkezik önkormányzatunk.
A település lakosait szolgáló népkonyhai szolgáltatás a továbbiakban is működni fog, ahogyan az eddigi
időkben is történt,bele értve a hétvégi kiosztást is.
2020. június 4-én a nemzeti összetartozás és a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából
megemlékező ünnepséget tartottunk településünkön.
Községünkben a Baromfi Coop Kft. tulajdonában lévő telephely építési munkálatai folyamatban vannak.
Jelenleg tereprendezés és terület előkészítés zajlik a területen. A baromfi neveléséhez szükséges istállók
alapjait előreláthatólag jövő hónapban kezdik betonozni.
Településünkön megkezdtük ártézi kútjaink helyreállítását. Előtelken megtörtént a kút kompresszorozása.
Jelenleg a kút működőképes, iható víz folyik belőle. Következő ütemben a Vasvári Pál utcánál található kút
kerül felújításra. Településünk lakókörnyezetének szebbé tétele érdekében tervben van az összes ártézi kút
területének tereprendezése.
Továbbá kérnénk a tisztelt lakosokat, hogy az orvosi rendelőben való megjelenésnél előzetes telefonos
egyeztetést követően, ha továbbra is indokolt a rendelőben való megjelenés, azt a szabályok megtartása
mellett tegyék meg. A szájmaszk használata a továbbiakban is kötelező!
Közfoglalkoztatási programjaink keretein belül tovább folytattuk a programokban tervezett
tevékenységeket. Szociális jellegű programon belül befejeztük a reformátustemető fűrácsozását, a Vasvári
Pál utcában parkoló kiépítése van folyamatban, valamint Előtelken a Béke utcában a betervezett járda
kiépítésének több mint felét elvégeztük. A helyi értékteremtő programban a betonelemek gyártása állandó, a
fűrácsozáshoz szükséges mennyiség rendelkezésre áll. Mezőgazdasági program keretében folyamatosan
végzik a dolgozók a területek gyommentesítését. Elkezdődtek a zöldségfélék betakarítási munkálatai.
Hosszabb időtartamú program keretében a dolgozók folyamatosan végzik a temetőink, parkjaink, valamint
virágágyásaink karbantartását. 6 fő végzi a kaszálást a falu egész területén.

Fábiánháza Gondozási Központ
Örömmel értesítem kedves ellátottjainkat, hogy intézményünk 2020. július 1. napjával a korábban
megszokott módon biztosítja a szolgáltatásokat.
Ismét lehetőség van intézményünk ebédlőjében-helyben étkezni, illetve az igényelt ebédet elvinni. Mivel az
intézmény ismét látogatható, a közösségi tereket naponta többször fertőtlenítjük, tisztítjuk. Kérem Önöket,
ha bejönnek, vegyék igénybe a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt. A veszélyhelyzet fennállása alatt az
ebédet csak házhoz szállítva lehetett igénybe venni. Amennyiben továbbra is igénylik az ebéd házhoz
szállítását kérem, jelezzék a megállapodásban feltüntetett telefonszámon. Az ebéd kiszállításáért fizetendő
térítési díj: 100 Ft/nap. Közös háztartásban élő személyek esetén a kiszállításért fizetendő személyi térítési
díj csak egy személyre kerül megállapításra.
A nappali ellátás szolgáltatásai kisebb korlátozásokkal, de ismét igénybe vehetők. A továbbiakban is
fennmarad az otthonukban nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetősége. Telefonon kérhetnek
segítséget ügyintézésben, gyógyszerfelíratásban/kiváltásban, bevásárlásban, csekkbefizetésben a következő
telefonszámon: 06-70/334-6585

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány okozta veszély még mindig nem szűnt meg, csökkentett
létszámmal működünk. Alkalmanként, egy időben a Gondozási Központ közösségi programjain kisebb
létszámban vehetnek részt.
Augusztus, szeptember hónapban továbbra is tervezünk strandfürdőzést, szalonnasütést, igény szerint házi
tésztakészítést, lecsófőzést. Időben értesítjük önöket e programok helyszínéről és időpontjáról.
Házi segítségnyújtás szolgáltatásunk a vészhelyzet előtti formában működik, a biztonsági előírások
betartásával.
Kívánok nagyon jó egészséget, kitartást és köszönöm az együttműködést!
Koch Margit
intézményvezető
Fábiánháza Posta
Először is szeretném megköszönni Fábiánháza posta dolgozói nevében a lakosságnak a járvány ideje alatt
tanúsított magatartását. Köszönöm a sok – sok türelmet, megértést a várakozás, illetve a sorban állás miatt. A
kialakult új helyzethez igazodva, kérném a tisztelt ügyfeleket, hogy a várakozás során az előírt távolságot
tartsák meg egymás között. Hiszem, hogy összefogással, türelemmel túljutunk a koronavírus járvány által
okozott sokkon.
Kazamér Lászlóné
postavezető
Védőnői Szolgálat
A koronavírus járvány sajnos még mindig nem ért véget. Annak örülhetünk, hogy Magyarországon
viszonylag kevesebben érintettek közvetlenül a járványban, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene most is
odafigyelni a megelőzésre. Az alapvető higiéniai szabályokat továbbra is tartsuk be! Különösebbként a
gyakori kézmosást, személyek közötti távolságtartást és zárt térben a maszk használatát. Ezek az alapvető
biztonsági óvintézkedések, melyeket minden nap meg kell tennünk!
Különösen fontos még, hogy biztonsági forrásból szerezzük be a járvánnyal kapcsolatos információkat. A
hivatalos információs oldal a www.koronavirus.gov.hu internetes címen található meg, ahol naprakész
információkat találhatunk a járvánnyal kapcsolatban. Többek között, hogy mik a jelei a betegségnek, mit kell
tenni, ha valaki saját magán vagy családtagján észleli ezeket és így tovább.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Papp Zoltánné
védőnő
Református Egyház
Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!( 89. Zsoltár 16.
verse)
Augusztus 20. nemzeti ünnep, amikor hálát adhatunk a több mint ezer éves Magyar Államért. Szent István
király Istentől nyert bölcsességgel felismerte, hogy nincs más út a megmaradásra, csakis a Krisztus útja.
Ezen indultak el őseink. Ha a történelem során tévútra tértek, erre az útra visszatalálva mindig volt
megtisztulás, megújulás és megerősödés. Népünk és nemzetünk számára ma is biztosított a boldogság útja.
Ahol bár megfogyva, de törve nem ujjonganak az Úr világosságában, ott bizonyosra vehető, hogy él és élni
fog nemzet e hazán.
Ilyen gondolatokkal éljük egyházi életünket itt Fábiánházán, ahol a koronavírusos időszak sem szegte a
hívek lelkesedését. Két hónapos online istentisztelet után hálaadással térhettünk vissza a templomi
közösségbe. Jó megtapasztalni, hogy Isten Lelke a fizikai távolmaradásunk idején is áldotta és őrizte
közösségünk életét.

Isten iránti hálaadással közlöm, hogy a parókia felújítása elkezdődött és hamarosan átadható állapotba kerül.
A kőműves munkálatokat Szilágyi József Zoltán egyéni vállalkozó és munkatársai végzik. A fűtésszerelést
és a vizesblokkok kialakítását Csontos József végzi.
A parókián teljesen új elektromos hálózatot szerelt Torzsás Zsolt villanyszerelő, gyülekezeti tag. A teljes
munkálatot ingyen, bérmentve végzi egyházunk javára. Ezúton is hálásan köszönjük a nagy értékű
segítségét. Köszönetünket fejezzük ki a híveknek is az anyagi támogatásért, amivel hozzájárultak a parókia
felújítási költségeinek biztosításához. Jó megtapasztalni, hogy egyházi életünk megerősödését a régi romos
melléképület kijavítása és helyreállítása által is kifejezésre juttatják az áldozatkész egyháztagok. Isten
gazdag áldása legyen életükön. Ezen munkálatok végzése rendjén úgy jó tanáccsal, mint hathatós anyagi
támogatással egyházmegyénk elnökségének, Esperes urunknak hathatós támogatását élvezhetjük. Köszönet
illesse Fábiánháza Önkormányzati Testületének tagjait és Polgármester urat úgy az erkölcsi, mint anyagi
támogatásért, amit a munkálatok rendjén tanúsítottak egyházunk iránt.
Augusztus 23-án örömünnep lesz egyházközségünkben. Öt református ifjú tesz vallást hitéről a
konfirmációban. Isten gazdag áldását kérjük: Alexa Helga, Orosz Regina, Szállási Blanka, Demeter Roland
és Harcsa Zsolt konfirmandusok életére és bizonyságtételére!
Áldott nemzeti ünnepet kívánva, maradok testvéri szeretettel minden jóindulatú fábiánházi ember iránt!
Gál Sándor
református lelkipásztor
Görögkatolikus közösség
Egyházközségünk élete a 2020-as évben komoly kihívásokon megy át. A tavasszal kezdődött rendkívüli
körülmények olyan helyzetet teremtettek amilyet még nem éltünk át. Először nem is hittük, hogy ilyen
súlyos helyzet lehet, hogy ilyen megtörténhet. Vasárnapi Szent Liturgiák hívek nélkül. Aztán – hála a
felelősségteljes vezetésnek és a kibontakozó szaktudásnak – sikerült megfelelően kezelni a helyzetet, s a
környezetünkben nem alakult ki fertőzés. Kérem, hogy a továbbiakban is felelősen tartsuk be az utasításokat
mindnyájunk érdekében.
A rendkívüli időszakban is folytattuk az elkezdett munkákat. Először a hátsó kerítés, majd az utcafronti
kerítés készült el mind a parókia, mind a volt iskola telek előtt. A munka parókia tetőzetének felújításával
folytatódott, majd az udvar rekonstrukciója követte, melyet egy Leader pályázat tett lehetővé. Közben a
Rákóczi utcai temető kerítése és térkövezése is megújult a Magyar Falu Program támogatásával.
Egyházközségünk augusztus 30-án 11 órai kezdettel tartja a templombúcsút. Az ünnepi Szent Liturgiát
Szabó Tamás pasztorális helynök vezeti, majd ezt követően megáldjuk az elkészült munkákat.
Az átadó ünneppel egyben a családi napunk is kezdetét veszi. Mindenkit hívunk a vendéglátásra. A
gyerekeket sokféle program, ügyességi verseny, kézműves foglalkozás várja. Szeretettel hívjuk
mindnyájukat az ünnepünkre és a családi napra.
A Mindenható Isten áldása legyen minden családon.
Kicsák György
görögkatolikus parókus
A Fábiánházi Általános Iskola hírei
A 8. osztályos végzős tanulóink közül 13 –an többfelé, gimnáziumba, szakközépiskolába és technikumba 5en, valamint 8-an szakmát tanulnak ipari szakiskolákban. Remélem iskolánk még mindig meglévő, meg nem
tépázott jó hírnevét tovább viszik és öregbítik. Ide még mindig szívesen jönnek az áttanítók, mert nálunk
lehet dolgozni még akkor is, ha ezért napi küzdelmeket, harcokat vívunk, de a háborút végül közösen
nyerjük meg. Ipari iskolákban a tanulóink rendszeresen javítják itteni eredményeiket és megfelelő szorgalom
esetén ösztöndíjasok lesznek. Érettségit adó iskolákban pedig megtartják jegyeiket és lehetőséget kapnak
arra, hogy a felsőoktatásban folytassák tanulmányaikat. Az utóbbi évek leg-legjei volt a búcsúzó 8. osztály
néhány szorgalmas tanulója révén. Megyei I. helyezés latin és standard táncokból Varga Gyula táncoktató
betanításával. Leány foci Bozsik programban körzeti I. helyezés kiütéses győzelmekkel Nagy Katalin
tanítónő vezetésével.

5 tanuló részesült munkája alapján könyv és okleveles dicséretben. Ők rendszeres szereplői voltak az elmúlt
évek ünnepségeinek, ezzel is emelve műsoraink színvonalát. Az 5 tanulóból külön öröm, hogy 3 fő kitűnő
bizonyítványt vihetett haza. Iskolánkban, ebben a tanévben 108 főből 7 fő kitűnő bizonyítványt és
könyvjutalmat, valamint még dicséretet és könyvjutalmat további 9 tanuló kapott. Ketten viszont nem
teljesítették a követelményeket, augusztusban javító vizsgázhatnak a 4. osztályból.
A korona vírus járvány miatti online oktatást elsősorban a Kréta rendszeren, mint hivatalos platformon
végeztük. Ezt sajnos csak 8-10 tanuló érte el a technikai szükségletek/ okos telefon, asztali számítógép,
előfizetéses Internet/ hiánya miatt. Bár nem hivatalosan még közel 40 tanulóval telefonos applikáción
keresztül tartottuk a kapcsolatot. Elsősorban a tankönyvekre és a munkafüzetekre tudtunk támaszkodni.
Tanulóink felét heti rendszerességgel írásban offline módon tájékoztattuk és továbbítottuk feléjük az
anyagokat.
Várjuk a szeptemberi tanévkezdést. Addig megszépül az épületünk. TOP pályázat keretében 160 milliós
összeg felhasználásával történik az energetikai felújítás, ami teljes ablak cserét hőszigetelést, fűtő rendszer
cseréjét, 2 akadálymentesített mosdó megépítését és bejáratot, valamint napelemek elhelyezését szolgálja. A
Mátészalkai Tankerületi központ segítségével kicserélték az ereszcsatornákat mintegy 1,5 milliós költséggel.
Az épület belső falazatát 3,5 milliós ráfordítással festik át. Itt sikerült fábiánházi vállalkozót bevonni a
munkálatokba.
Tóth Dezső
intézményvezető
Napközi Otthonos Óvoda
2020. április 30-tól a biztonsági előírások betartása mellett maximum 11 fővel megkezdtük az óvodai
nevelési tevékenységünket. Minden gyerek számára biztosítva volt a napi egyszeri meleg étel, igény szerint
elhordással.
Sajnos az Anyák napi ünnepség a koronavírus járvány miatt elmaradt, viszont online felületen keresztül
megtörtént az anyák köszöntése.
Szerény körülmények között megtartottuk a gyermeknapot. A műsort színesítette több vetélkedő, társasjáték
is. Nagy meglepetés volt a gyerekek számára az óriás torta. Egyben elbúcsúztattuk a végzős 23 gyereket. A
szülők az udvaron – megfelelő távolság betartásával – jelen lehettek, élvezhették a műsort.
Továbbra is problémát jelent a létszámhiány. Az állás meg van hirdetve, várjuk a jelentkezőket. Egy helybeli
fiatal egy évet már elvégzett az óvónőképzőben, ezért reméljük, hogy ő a mi dolgozónk lesz.
A konyha további korszerűsítése a következő lépés. Az óvoda bővítése is tervben van, a munkálatok
hamarosan elkezdődnek.
Almási Éva
intézményvezető

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 6-i közgyűlés döntése alapján a pénzmaradványból a kiskorúak részére Mikulás nap
alkalmából csomagokat osztottunk.
Tervbe vettünk egy hagyományőrző rendezvénysorozatot, melyben cigány gasztronómia, folklór,
nyelvművelés, történelmi visszatekintés szerepelt több Cigány Nemzetiségi Önkormányzat meghívásával.
Sajnos a koronavírus járvány közbeszólt. A járvány enyhülése után sem tudtuk volna biztosítani az 500 fő
alatti létszámot. Természetesen nem mondtunk le tervünkről. Kisebb csoportokban, zárt térben és szabadban
egyaránt több hónapon át tartó rendezvénysorozat keretében meg fogjuk valósítani elképzelésünket.
Finta József
CNÖ elnök

Gyarmati Endre sk.
polgármester

