Fábiánházi Hírmondó
Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata
Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus

Elkezdődött első ütemben a zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Petőfi
utcában, amely a Vasvári Pál utcát érintve a Bodvaj (Fényes patak) patakba vezeti, illetve
elszikkasztja a felgyülemlő vízmennyiséget.
Ezzel párhuzamosan megkezdődtek településünk Napközi Otthonos Óvodájának fejlesztési és
kivitelezési munkálatai.
A rendkívüli jogrend bevezetését követően szigorodtak az egészségügyi szabályok, melyek az
intézményeink működésére is kihatással vannak. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendje: hétfő – csütörtök 08:00 – 10:00 . - pénteken: ügyfélfogadás nincs!
Az előző évek gyakorlatának megfelelően újabb adomány érkezett Hegyeshalomról, melynek
kiosztása megtörtént.
Közfoglalkoztatási programjaink keretein belül tovább folytattuk a programokban
tervezett munkálatokat. Mezőgazdasági programunk keretében befejeződött a saját termelésű
zöldségeink betakarítása. Szociális jellegű programon belül a tervezett járda kiépítése, a helyi
értékteremtő programban a betonelemek gyártása. A hosszabb időtartamú programban
foglalkoztatott embereink, folyamatosan ellátják temetőink, parkjaink valamint
virágágyásaink karbantartását, tisztán tartását.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült
Fábiánháza Község Önkormányzata. A kérelmeket legkésőbb 2020. november 27. napjáig
lehetett benyújtani a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez.
A döntést követően a tüzelőanyagot határozatban meghatározottak szerint lehet átvenni
legkésőbb 2021. február 15. napjáig.
A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Fábiánháza Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, 2021. évre kiírta a pályázatot a
jelenleg felsőoktatási hallgatók („A” típus) valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok („B” típus) számára.
A pályázatban történő részvétel feltételeként előírt szándéknyilatkozat 2020 október 01-ig
eljuttatást nyert az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő részére.
A pályázatok beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció volt
szükséges a pályázók részéről. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2020. november 5. volt
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalnál kellett benyújtani.
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat 2020. december 4-ig bírálta el.
Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, 2020/2021 tanév másodok
féléve illetve a 2021/2022 tanév első féléve.
A pályázatok benyújtásának határidejéig 6 darab formailag megfelelő „A” típusú, pályázat
került benyújtásra. A pályázatokat elbíráltuk és a pályázókat kiértesítettük.
A megítélt támogatást önkormányzatunk egy összegben utalja a Támogatás Kezelő részére,
aktív jogviszony lekérdezését követően utalja tovább az intézmény részére, az önkormányzati
támogatást kiegészíti a minisztérium. A minisztériumi támogatás az önkormányzati
támogatással megegyező mértékű. A rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium
hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész
egy főre eső maximuma a 2020. évi fordulóban 5.000.-Ft./fő/hó volt.
Minden pályázónak sikeres vizsgaidőszakot kívánunk.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Gondozási Központja

Tisztelt Fábiánházi lakosok! Kedves idősek!
A járvány terjedésének csökkentése érdekében bevezetett intézkedések, létszámkorlátozások
miatt, az idei év a közös programjainkat, rendezvényeinket tekintve igen eseménytelen volt.
Véradás szervezésével segítettük a mátészalkai Vöröskereszt munkáját, kerti szalonnasütést
rendeztünk, és két alkalommal ellátogattunk a mátészalkai strandfürdőbe. Novemberben az
önkormányzat több zsák adományruhát biztosított számunkra, melyet válogatás, tisztítás után
igyekeztünk a legnagyobb odafigyeléssel szétosztani az idősek és gyerekes családok között.
Mindannyian várjuk már a karácsonyi ünnepeket, hiszen az évnek ez a legszebb és
legmeghittebb időszaka. Az idei ünnepvárás és maga az ünnep is merőben más lesz, mint az
eddigiek voltak. 2020-ban megváltozott az életünk, és ez hatással van nem csak a mindennapi
életünkre, de az ünnepeinkre is. A korábbi években megszokott közös karácsonyi
ünnepségünk elmarad, csak szűk családi körben ünnepelhetünk.
A járvány ellenére is szeretnénk méltón készülni a közelgő ünnepre. A személyes találkozás
hiánya miatt saját készítésű karácsonyi üdvözlő- kártyával, egy kis édességgel, védőmaszkkal
kedveskedünk ellátottjainknak. Adventi koszorút készítettünk az intézmény mögötti parkba,
és házilag készített gömbökkel, csillagokkal díszítettük fel a „falu karácsonyfáját”, az
intézmény ablakait, hogy jobb hangulatúvá, emlékezetesebbé tegyük a karácsonyt.
A koronavírus járvány miatt decembertől a nappali ellátás - Gondozási Központ épületében
nyújtott- szolgáltatásai szünetelnek. A szükséges szolgáltatást az ellátottak lakókörnyezetében
tudjuk biztosítani. Kérjük, jelezzék a korábban megadott telefonszámokon, ha szükségük van
a segítségünkre. A napi egyszeri meleg ételt minden igénylő esetében csak kiszállítással
biztosíthatjuk. Házi gondozottaink személyi biztonsága érdekében, csak a számukra
nélkülözhetetlen gondozási tevékenységeket végezzük el.
Gyakran halljuk, mondogatjuk: „látom a fényt az alagút végén”, vagyis, hogy bizakodhatunk.
Mi is így vagyunk most ebben a nehéz helyzetben, nem adhatjuk fel a reményt, hogy
mihamarabb túl leszünk a járványhelyzeten, és életünk visszatérhet a megszokott
kerékvágásba.
Egy kis hangulatjavító történet a múltból: Budapesten 1856. december 24-én, szenteste
gyulladtak ki az első gázlámpák. Az idősebbek, ha emlékezni nem is, de szüleiktől,
nagyszüleiktől biztosan hallottak a lámpagyújtogatóról, aki az utcai lámpákat kezelte. Este
meggyújtotta, hajnalban eloltotta, napközben pedig tisztogatta a lámpákat. A lámpák
meggyújtása közben járta az utcákat és hangosan ezt énekelte, figyelmeztetve a lakosságot:

Éjfélt – Nyolcat!
ütött már az óra, térjetek, hát nyugovóra.
Tűzre, vízre vigyázzatok, le ne égjen a házatok!
Kedves idősek! Önök is Vigyázzanak magukra, értékeikre, de legfőképp szeretteikre.
Köszönöm munkatársaim, az önkormányzati dolgozók, és a közfoglalkoztatott segítőink egész
éves kitartó munkáját.

A közelgő ünnepek alkalmával kívánunk mindenkinek békés, meghitt
karácsonyi ünnepeket és örömtelibb, boldog újesztendőt!
Gondozási Központ vezetője
Fábiánháza, 2020 december

Általános Iskola
Jelenlegi tanári létszám 11 fő. Ebből 2 fő gyakornok, 3 óraadó tanár, továbbá 1 fő iskolatitkár
és 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 3 fő közfoglalkoztatott segíti munkánkat. A szűkös
létszámból adódóan már egy munkaerő kiesésének pótlása is komoly gondot jelent a 110 fős
tanulólétszám mellett.
Az iskola valamennyi dolgozója részt vett a covid szűrésen. Hat kollégánál lett pozitív a teszt
eredménye. Szerencsére tünetmentesen vészeltük át a karantén időszakát. A felső tagozatos
létszám részére egy hét időtartamra kaptunk engedélyt az online oktatásra. Az alsósok végig a
hagyományos oktatásban részesültek.
E héten utólagosan minden tanuló megkapta a Mikulás csomagot- a járványra tekintettel
osztályonként. Az ajándékokat a CNÖ saját keretéből vásárolta.
Az oktatás Dec.18-tól Jan 03-ig szünetel. A karácsonyi ünnepekre minden osztály külön
készül, a tantermek díszítését a tanulók végzik.

Áldott Örömteli Ünnepeket és Boldog Új évet Kíván Fábiánháza minden
lakosának a tantestület!
Tóth Dezső
Intézményvezető

Óvoda
A felújítási és Óvodabővítési munkálatok miatt átköltöztünk a Közösségi Házba. Meglepő
módon a kezdeti félelmek ellenére a gyerekek nagyon jól érzik magukat az új környezetben.
Családias hangulatban készülünk a karácsonyi ünnepekre. E kiadvány keretén belül
szeretnénk köszönetet mondani a budapesti Szűcs Sándor úrnak aki biztosította a gyerekek
számára sok-sok játékot és édességet amellyel szebbé tette az óvodások év végi napjait.
Valamint köszönetet mondunk a CNÖ-nek a gyerekeknek ajándékozott mikulás csomagokért.
Külön köszönetet szeretnék mondani Veres Zsolt képviselő úrnak, akinek közbenjárásával 1.5
millió ft értékű játékokat és sportszereket kaptunk a LEGO játékgyártól- pályázat útján.
A korona vírus járvány bennünket is elért. 2 kollégánk esett át a járványon.
.
Almási Éva
Intézményvezető

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új évet
Kívánunk minden fábiánházi lakosnak!
Védőnői Szolgálat
,, Az elfogadást a kéz, az ajándékozást a szív érzi.” / Margaret Seemann /
Községünk polgármesterének köszönhetően, az idei esztendőben is, karácsony előtt,
lehetőségünk volt ruha adományokat osztani rászoruló családoknak. Nem keveset dolgozva,
legjobb odafigyeléssel, szívvel igyekeztünk minden zsákba beletenni a családoknak
legmegfelelőbbet. Használják egészséggel, Isten áldása legyen minden családon!
A napi híradásokban arról hallhatunk, hogy hol erősebb, hol gyengébb a járvány napi
fertőzéseinek száma. Vagyis, a pandémia nem múlt el, nem hagyott alább, sőt…
Közelednek az év végi ünnepek: karácsony, szilveszter, újév. Ilyenkor, régi szokás, hogy
várjuk a családjainkat, a barátokat, rokonokat, mert szeretünk közösségben ünnepelni. Az idei
esztendőben azonban arra figyelmeztetnek a szakemberek, legyünk fegyelmezettek!

Inkább maradjon minden családtag otthon, fogadjuk el a szűk körű, szerény ünneplés
lehetőségét, mert minden élet számít.
„Fény az alagútban”, hogy egyre közelebb a vakcina, csak majd vegyük igénybe, s ez által
reményeink szerint jövő esztendőben pótolhatjuk a most elmaradt örömteli családi perceket,
és felhőtlen együttléteket!

Papp Zoltánné
védőnő
Görögkatolikus hírek
A 2020. év sok munkával telt. A jó időt kihasználva először a régi kerítések helyére készültek
újak, majd a munka folytatódott a parókia udvar és a parókia tető felújításával.
Az udvar felújítását a Szatmári Síkság LEADER Egyesülettől elnyert 1 885 428 Ft vissza nem
térítendő támogatás tette lehetővé.
Az udvar képe 2017-ben,
2020-ban

A parókia tető felújítását a Nyíregyházi Egyházmegye 2 Millió Ft-os, Fábiánháza
Önkormányzata 500 ezer Ft-os támogatása, és a hívek adományából 4,8 Millió Ft-ból
újítottuk föl.
Köszönetünket fejezzük ki minden adományért és segítségért! A jó Isten áldása legyen
minden Testvérünk és minden jóakaratú család életén 2021-ben is!

Karácsony - újévi szertartások Fábiánházán

December 21-én ( hétfő) 16.00 vecsernye, gyóntatás
December 24-én 16.00 szentesti zsolozsma, kántálás
December 25-26-27-én 11.00 Szent Liturgia
December 31-én 8.00 év végi hálaadás
Január 1-én 11.00 Szent Liturgia

Kicsák György
parókus

Élelmezésvezető
Tisztelt fábiánházi lakosok! A konyha Élelmezés vezetője Darabánt Ferencné szeretném
önöket tájékozatni az elmúlt és jövőbeli időszakról. Az elmúlt évben elkezdődött a konyha
felújítása, ami a következő időszakban folytatódni fog, így színvonalasabb körülmények
között dolgozhatunk. A lakosság étkeztetését egész évben ellátjuk, a hétvégék és ünnepnapok
kivételével. A közmunka program keretein belül termelt zöldség féléket a konyhán dolgozzuk
fel a napi főzéshez illetve a befőzéshez, savanyúságok készítéséhez. Az önkormányzatnak
kötelező feladatként biztosítani kell a gyermekek étkezését tanítási időben és a szünidőben is.
A hátrányos helyzetű gyermekek igény szerint szünidei étkezésben részesülnek. Jelen esetben
december 21-23ig illetve 28-31-ig biztosítjuk az étkeztetést. Akik a gyermekeknek
megigényelték az ebédet legyenek szívesek érte jönni.
Kívánunk mindenkinek Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és Eredményben Gazdag
Boldog Új Évet magam és dolgozóink nevében.
Tisztelettel: Darabánt Ferencné
Kérjük, hogy a higéniai szabályoknak megfelelően hozzák be az ételhordó edényeket! Az
ételt a kijelölt helyen lehet átvenni, készfertőtlenítést követően! Maszk használata
kötelező! Kérjük, az előírt távolság betartását!

ADY ENDRE - Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (CNÖ)
Az általános iskolás és óvodás gyerekek részére mikulás csomagokat készítettünk. A covid
vírus ellenére a gyermekeknek érezniük kell, hogy van Mikulás és van Karácsony.

Minden fábiánházi lakosnak Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet
Kívánunk!
Finta József
CNÖ elnök
Fábiánháza Posta
Először is szeretném megköszönni a posta dolgozói nevében a lakosságnak a járvány ideje
alatt tanúsított magatartását. A kialakult helyzethez igazítva, kérném a tisztelt ügyfeleket,
hogy a várakozás során az előírt távolságot tartsák meg egymás között. A posta helyiségében
2 fő tartózkodhat!

A posta dolgozói nevében Kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet!
Kazamér Lászlóné
Postavezető
Református Egyház
Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme
lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában!
(Lukács evangéliuma 2. rész 10, 11. versek)

Napjainkban a lelkünkön leginkább eluralkodó érzés a félelem. Szembesülünk a
világmindenség kiszolgáltatott, törékeny létével. Félünk a szeretteinkre és személyünkre
leselkedő betegségtől. Ilyen helyzetben is adventi várakozásban készülünk karácsonyra.
Ha csupán a külső helyzetre tekintünk, akkor azt mondhatnánk, hogy ilyen körülmények
között nem lesz igazi karácsonyunk. Az első karácsonykor a pásztorok megijedtek, félelem
töltötte be a szívüket. Az ijedt pásztorokhoz angyal szólt: Ne féljetek! A karácsony lényege
az, hogy üdvözítő, szabadító született, aki egyedül képes arra, hogy félelmeinket eloszlassa, és
szelíd szeretetével betöltse a szívünket. Legyünk ilyen angyalok egymás számára és a sok
rossz hír közepette mutassunk a nagy örömre, mely az egész nép, az egész világ öröme:
Velünk az Isten! Isten iránti hálával jelentem, hogy a lassan mögöttünk lévő 2020-as esztendő
próbára tevő hónapjaiban is érezhettük az Úr segítségét és a hívek buzgóságának áldásos
gyümölcseit egyházi életünkben Parókiánk kívül belül megújult és a lelkipásztor családjával
együtt be is költözhetett a lelkészi lakásba. A parókia felújítás mellett tornyot javíttattunk,
harangmeghajtót cseréltettünk, melléképületeket rendbetettük, kerítést javítottunk.
A Magyar Falu program keretén belül ravatalozó korszerűsítésre és urnafal építésére nyertünk
támogatást. Ennek kivitelezése 2021-benkerül sor. Év elején ökumenikus alkalmakat
tarthattunk. Jó volt megélni a testvéri közösséget református és görög katolikus egységben.

Ez az áldásos kezdet folytatódik az ökumenikus online bibliaórák tartásában.13 gyermeket
részesítettünk a keresztség sákramentumában. Isten gazdag áldása legyen életükön! 5 ifjú
konfirmált. Az Úr tartsa meg őket egyházunk közösségében. Sajnos 2020-ban egyetlen ifjú
pár sem kérte Isten áldását egyházunk közösségében a megkötött házasságára. 22
alakalommal kellett ravatal mellé állnunk a mögöttünk lévő hónapokban Isten bátorító és
vigasztaló igéjével. Legyen áldott elhunyt testvéreink emléke! A gyászolók fájdalmát enyhítse
a vigasztaló Szent Lélek! Ünnepi istentiszteleti rend a következőképpen alakul: Advent 4.
vasárnapja, de 10: 45 óra istentisztelet, december 22. kedd és 23 szerda 17 óra bűnbánati
istentiszteletek, december 24. 18 óra karácsony esti istentisztelet, december 25-én, karácsony
első napján 11:45 órakor úrvacsorás istentisztelet, december 26-án, 27-én 10:45 istentisztelet,
december 31-én, csütörtökön 18 órakor évzáró istentiszteletet tartunk, 2021 január 1-én,
pénteken 10: 45 órakor újévi istentiszteletet tartunk. Ezen alkalmak helyszíne a református
templom.

Istentől megáldott békés karácsonyt és boldog újévet kívánok Fábiánháza
minden lakosának!

Gál Sándor
református lelkipásztor

,,Szeretet ünnepe, Ragyogó karácsony,
Nincs nálad áldottabb Ünnep a világon!
Míg örömláng gyúl ki Zöld fenyőid árnyán:
Ringatózik lelkünk Boldog béke szárnyán,,

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 Karácsonyi
ünnepeket Kívánunk és Boldog Új Évet minden kedves lakosunknak!

/:Gyarmati Endre sk.:/
Polgármester

