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Önkormányzati Hivatal

Szünidei Gyermekétkeztetés!
Önkormányzatunk szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a déli meleg
főétkezést ingyenesen biztosítja. A nyári szünet időtartama alatt 44 étkezési napon keresztül
biztosítjuk az ebédet, vagyis 2021. Június 21-től 2021. Augusztus 19. napjáig.
Az eddigi éveknek megfelelően idén is az óvoda konyhájáról saját edényben történik az
elvitel!
SZÚNYOGIRTÁS
A nagy mennyiségű szúnyogok megjelenése miatt Önkormányzatunk szúnyoggyérítés
elvégeztetését tartotta fontosnak, ezért megtette a szúnyogirtás megrendeléséhez a szükséges
lépéseket. Tájékoztatta a településen lévő méh tulajdonosokat, valamint a helyi lakosságot. A
szúnyogirtást településünkön 2021.06.23-án az esti órákban a TRÉNER KFT. a Nemzeti
Népegészségügyi Központ határozata szerint engedélyezett irtószerrel elvégezte. Ezen a
napon került sor a szomszédos településeken is a szúnyogirtásra.
KORMÁNYABLAK BUSZ
A Mátészalkai Járási Hivatal tájékoztatása szerint július hónapban mobil Kormányablak
Busszal ügyfélfogadást tartanak a Mátészalkai Járás településein, így Fábiánházán is. Ezzel is
könnyítve a település lakosainak életét. Lehetőségük lesz személyi igazolvánnyal, útlevéllel,
jogosítvánnyal, lakcímkártyával valamint diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézésére.
A Kormányablak Busz a Polgármesteri Hivatal udvarán lesz elérhető 2021. július 12-én
(hétfőn) 12.30-15.30 óra közötti időszakban.

Elektronet
Az Elektronet Zrt. megkezdte a távközlési szolgáltatását a település földalatti optikai
hálózatán. A szolgáltatás igénybejelentését továbbra is megtehetik online vagy az
önkormányzat által kihordott igénybejelentő lapok kitöltésével, melyet a hivatal épülete előtt
kihelyezett gyűjtőládában helyezhetnek el.
Pályázat
Fábiánháza Község Önkormányzata, a 2021. évi Magyar Falu Program keretén belül
sikeresen pályázott az ,, óvodai játszó udvar” fejlesztése alprogramra. A program keretén
belül az önkormányzat 4998000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati
forrásból a következő eszközök kerülnek beszerzésre: homokozó, játékvár, mérleghinta,
kétüléses hinta, babaház, láncos rúd, rugós játék. Az új eszközök beszerzése által jobb
körülményeket biztosítunk településünkön óvodai nevelésében a részt vevő gyerekek
számára.

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunknál közfoglalkoztatás keretein belül 110 főt foglalkoztat 4 program
keretében. Mezőgazdasági programban közel 2,3 hektár területen főként almapaprika,
szárazbab termesztéssel foglalkozunk. Emellett az önkormányzat tulajdonában lévő zárt
kertekben burgonyát, vöröshagymát, sárgarépát, petrezselymet, karalábét, káposztát,
zöldbabot, zöldborsót, uborkát közel 2 hektár területen termelünk konyhai felhasználásra.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db fólia sátorban paradicsomot, paprikát, uborkát,
újhagymát, korai piros retket termelünk konyhai felhasználásra és tartósításra.
A helyi értékteremtő program keretében folyamatos betonelem gyártást végeznek a dolgozók.
A Rákóczi utcában 104 fm-en készült árok rendszer kiépítése. A Rákóczi utcában 351 fm-en
helyszíni betonozással folyóka kiépítése fog történni a csapadékvíz elvezetési problémák
miatt. Az úton folyó munkálatok miatt sebesség korlátozásra, illetve útszűkületre lehet
számítani. Kérem a tisztelt lakosság türelmét a munkafolyamatok idejére.
2021 évben is indult Önkormányzatunknál nyári diákmunka program, 16-25 év közötti
nappali tagozaton tanuló diákok számára.
Eddig összesen 10 fő került bevonásra ezzel elősegítve a fiatalok munkához jutását és korai
munkatapasztalat szerzése mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítva.

Fábiánházi Általános Iskola
Statisztikai adataink:
8 tanuló csoporttal, 4 tanulószobával indítottuk az évet. A sajátos nevelési (SNI) igényű
tanulók ellátása két csoportban, részleges integrációval történik. Négy felsős, két alsós,
valamint 2 BTMN-es tanulónk van. Feladatuk ellátásához speciális tankönyvek is
rendelkezésre állnak. Tantestületünk létszáma, változatlanul 11 fő, 3 fő óraadóként
szerződéssel dolgozik nyugdíjas foglalkoztatottként. Továbbra sem megoldott az
intézményvezető helyettes és az ifjúságvédelmi felelős tisztségének betöltése. Tanulói
létszámunk 111 fő, ebből 2 fő magántanuló, 3 tanulónak szünetel a jogviszonya (Romániában
tartózkodnak). A tanulószobások száma 88 fő. A hátrányos helyzetű tanulók száma 92, 79 %.
Halmozottan hátrányos helyzetű 71 fő, 61 %, 8 tanuló védelembe van véve. Munkatervi
feladatainkat időarányosan teljesítettük. Ünnepi megemlékezéseink színvonalasak, tanulóink
is fegyelmezetten vesznek részt rendezvényeinken. Pályaorientációs nap keretén belül a
Mátészalkai rendőrkapitányság részéről volt interaktív, korosztályokra lebontott előadás
közlekedési szabályokról, valamint az internet használat és a káros szenvedélyek veszélyeiről.
Tanulmányi munka;
Az első évfolyam eredményei az előző évek átlagának megfelelőek. Jellemző az osztály
összetételére, hogy sok a felzárkóztatásra szoruló, de a korábbi évekhez viszonyítva több jó
képességű tanuló is van. 4 tanuló esetében az elsős évfolyam előkészítő jellegű volt, ők meg
fogják ismételni az első évet. Valamennyi évfolyamon vannak elmaradások az elmúlt, és a
mostani tanévben elrendelt online oktatás miatt, főleg az alsó tagozat osztályaiban. Várhatóan
a következő tanévben nagyobb óra keret áll majd rendelkezésünkre a felzárkóztatásokra. 17
tanuló sikertelenül végezte munkáját a tanévben. Közülük 6 tanulónak van lehetősége
javítóvizsgán számot adni a tudásáról. A gyenge eredmények legfőbb okát az
igénytelenségben, motiválatlanságban, céltalanságban, nemtörődömségben, a túl sok
indokolatlan hiányzásban látom.

A nyolcadikosoknál meghaladta a 300 órát! Több családnál kellett kezdeményezni a hatósági
eljárást az igazolatlan hiányzások magas száma miatt. Az eredménytelen tanulók zöme szülői
kérésre nem vett részt a tanulószobai foglalkozásokon. Az online oktatást a többség nem vette
komolyan, a papíralapon kiküldött feladatokat csak kevesen juttatták vissza.
A nem akarás, a nem csinálás, az ellenállás nem vezet eredményre. Munka és megfelelő
alapkészségek nélkül nincs tovább lépés. Tanulás és gyakorlás nélkül nincs eredmény. Ehhez
kérjük továbbra is a szülők hathatós segítségét.
A középiskolákba becsületesen járó tanulóink végzettséghez jutnak, és szívesen fogadják a
fábiánházi tanulókat az intézmények.
A kitűnők száma: 5 fő. Ők a díszokleveles elismerésen kívül egy-egy cirkusz jegyet is
elnyertek a Fővárosi Nagycirkusz egyik előadására. A tanulót 90%-os, egy felnőtt kísérőt
50%-os vasúti kedvezmény illeti meg. Rajtuk kívül 9 tanuló részesült tanulmányi és közösségi
munkájuk alapján könyvjutalomban. A tankerülettel egyeztetve tervbe van véve a tornaterem
ablakainak külső hálós levédése, valamint a salakpálya felújítása. A tankerületen keresztül
kaptunk 8 db asztali számítógépet, 22 db tabletet, valamint a Lego robotika oktatásához oktató
csomagokat. Július 5 és 15.-e között 30 hátrányos helyzetű tanulónak szervezünk helyi
napközis tábort pályázat keretében.
Ezúton is megköszönöm valamennyi munkatársam áldozatos és felelősségteljes munkáját, a
szülőknek az együttműködést! Kívánok jó egészséget, feltöltődést, pihenést a nyári szünetre!
Vigyázzunk magunkra és egymásra, mindenkit visszavárunk a szeptemberi tanévkezdésre!

Tóth Dezső
Igazgató

Napköziotthonos Óvoda Fábiánháza
Áprilisban megtörténtek a beiratkozások, 2021 szeptemberében óvodánkban előreláthatólag
68 óvodás, közöttük 19 újonnan érkező gyermek kezdi a nevelési évet. Gyermeknapon
igyekeztünk megmozgatni a kicsiket és nagyokat tréfás, mókás játékokkal. Táncoltunk, majd
a gyerekzsúron üdítővel, fagyival frissítettük a mulatságban megfáradtakat. A vírushelyzet
miatt nem tartottunk évzáró ünnepséget, azonban, ünnepélyes környezetben, meghitt
hangulatban elbúcsúztattuk az iskolába induló nagycsoportosainkat (23 fő). Ezúton is
kívánunk nekik jó tanulást és örömteli iskolás éveket! Óvodánk is részt vett a tánckihívásban,
vidáman, jó hangulatban táncoltunk mindnyájan.
Szomorúan zárult számunkra a tavasz, elvesztettük dajka néninket, Filep Kálmánnét. Nagy űrt
hagyott maga után, kedves emléke velünk él tovább.
A nehezen érkező, de annál nagyobb nyári melegben mindenki vigyázzon egészségére,
fogyasszon sok folyadékot! Jó nyaralást, jó pihenést kívánok!
Almási Éva
Óvodavezető

Gondozási Központ
Tisztelt Fábiánházai lakosok, Kedves Idősek!
A 271/ 2021.(V.21.) kormányrendelettel újbóli meghosszabbításra került a veszélyhelyzettel
összefüggő (egyes szociális és gyermekvédelmi intézményekre vonatkozó) rendkívüli
intézkedések hatálya a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig
(szeptember 15?).
„Minden rosszban van valami jó”, szoktuk mondogatni elég gyakran, hogy pozitív
szemléletünket, lelki nyugalmunkat fent tudjuk tartani akkor is, amikor nem jó dolgok
történnek velünk.
Tapasztalataim alapján a járványhelyzet okozta egyetlen pozitív következmény a „valami jó”
az az, hogy emberi viszonyainkban, egymás megsegítésében felértékelődik a család mellett a
helyi kis közösségek, szomszédságok szerepe.
Feladataink tekintetében az elmúlt három hónap igen mozgalmasan telt. A Gondozási
Központ dolgozói folyamatosan ellátták a váratlanul rájuk háruló feladatokat. Minket sem
került el a vírus, egyszerre két helyen is kellett helyettesítést biztosítani, illetve a betegség
okozta távollét miatt elmaradt feladatokat elvégezni, bepótolni. Az idősek házi gondozása a
járványhelyzet kezdete óta folyamatosan zajlik.
Az étkeztetést a veszélyhelyzet ideje alatt csak kiszállítással tudtuk biztosítani. Június 11.-től
ismételten lehetőség van az ebéd elvitelére, illetve helyben fogyasztására (járványügyi
szabályok betartása mellett) a Gondozási Központ ebédlőjében.
Kedves klubtagjaink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bár a járványügyi veszélyhelyzet miatt a gondozási
központban nyújtott nappali szolgáltatások jelenleg még szünetelnek, intézményünk továbbra
is nagy hangsúlyt fordít az Önök önálló életvitelének segítésére. Rendszeres telefonos és
személyes kapcsolattartás mellett biztosítjuk ellátottjaink részére a lakókörnyezetben történő
segítségnyújtást. A veszélyhelyzet ideje alatt, a klubtagok részére lakókörnyezetükben
nyújtott szolgáltatások a klub alapszolgáltatásai közé tartoznak, mivel ezek térítésmentesek,
így Önöknek nem kell térítési díjat fizetniük.
Július elsején megtartottuk az idei első szabadtéri programunkat, szalonnát sütöttünk nyárson.
A szeszélyes időjárás, egyéb elfoglaltság miatt sajnos kevesebben jöttek el, mint máskor. A
délután nagyon jó hangulatban telt, sokat nevettünk, beszélgettünk. Köszönjük a
résztvevőknek, hogy éltek a program lehetőségével.
Rövidesen lehetőség lesz a gondozási központ nappali ellátásának újraindítására. Bár a
kormány enyhített a koronavírus járvány következtében hozott szigorú, a közösségi
rendezvényekre, programokra vonatkozó rendelkezéseken, ezeket még mindig, csak jelentős
korlátozások mellett lehet megtartani. Vagyis a Gondozási Központ épületében nyújtott
szolgáltatásokat a fenntartó ismételten engedélyezheti, a járványügyi szabályok (1, 5 m
távolságtartás, maszk használat, lázmérés, egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat,
rendszeres kézfertőtlenítés, higiénés szabályok betartása, csökkentett létszám) alkalmazása,
betartása mellett.

Nagyon szeretnénk, ha klubtagjaink elmondanák javaslataikat, véleményüket arra
vonatkozóan, hogy milyen programokat szervezzünk részükre, hogy ez által érdekesebbé
tehessük a klub programjait. A fenntartó döntéséig szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt hetente egyszer házi tészta készítésére, és minden héten, szerdai napokon
rendszeres fürdőlátogatást szervezünk a mátészalkai Városi uszoda és strandfürdőbe.
Kérjük, jelezzék, ha szeretnének részt venni ezeken a programokon.
Reményeink szerint közösségi életünket tekintve az előzőnél tartalmasabb évünk lesz, és a
régi megszokott és szeretett programokat, rendezvényeket megtartva, lehetőségünk lesz új
tartalmakkal, szolgáltatásokkal megtölteni az intézmény mindennapi életét.
Szeretném megköszönni valamennyi munkatársamnak, hogy alkalmazkodtak a folyamatosan
változó, gyakran ellentmondásos helyzetekhez, előírásokhoz, továbbá azt is, hogy olyan
feladatokat is elvégeztek, amelyek nem tartoztak a munkakörükbe, de fontosnak tartották az
ellátottak, a falu lakossága érdekében!
Egyúttal szeretném megköszönni „kis csapatomnak” (Szilágyi Marika szerint ők az én „kis
csapatom”) és Kiss Gézának, hogy nemcsak egymásról, hanem betegségem alatt rólam és
karanténban lévő családtagjaimról is gondoskodtak.
Kellemes nyarat, sok vidámságot kívánunk minden fábiánházi lakosnak!
Koch Margit
Intézményvezető
Háziorvosi rendelő
A beregisztrált betegeink 90%-a, itt helyben az orvosi rendelőben megkapta a védőoltást, a
fennmaradó 10% a kijelölt oltóponton kapta meg a vakcinát. Az oltások során igyekeztünk a
járványügyi szabályok betartását a lehető legjobban teljesíteni/gumikesztyű, szájmaszk,1.5 mes távolság a betegek között, gyakori szellőztetés, testhőmérséklet ellenőrzése.
A kismamák oltása csak a kijelölt oltópontokon volt lehetséges, melyet többen igénybe is
vettek. A tömeges megbetegedések elkerülése Dr. Kásler Miklós szakmai levele, továbbra is
kell tartani az előjegyzés alapján történő betegvizsgálatot, illetve akik időpontot kértek azok
előnyben részesülnek. Akik nem kértek időpontot azok is meg lesznek vizsgálva csak az
előjegyzett betegek után. Továbbra is kötelező a rendelőben a szájmaszk használata.
Fábiánházán az országos átlagnál duplája a napi megjelenések száma, ezeket jó lenne
járványügyi szempontból csökkenteni! Csak indokolt esetben kellene a rendelőt felkeresni.
Dr. Kerekes Terézia
Vírus előtt? Vírus után?
Nem tudjuk. Bár Magyarországon jelenleg jónak mutatkozik a helyzet, mégis aggódunk.
Mutálódik a vírus. Olyan országokban, ahol már azt gondolták, hogy fellélegezhetnek,
megjelent az úgynevezett delta variáns, melynek fertőzőképessége erősebb, egy ember
nyolcnak adhatja át. E variánst már országunkban is azonosították. Ezért változatlanul arra
biztatunk mindenkit oltassa be magát. Mivel e vírussal valószínűleg együtt fogunk élni,
elkezdődött a 12- 16 év közötti gyerekek oltása is. Ehhez kell a szülő beleegyezése, és
regisztrálása. Az oltás életet ment!
Papp Zoltánné
Védőnő

Református Egyház
„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik
rajta…”(Ézsaiás Könyve 11. rész 1-2 versek.)
Egyházunk életében éppen úgy, mint az egész világ életében a koronavírus járvány sok
erősnek bizonyult ágat összetört. A bezártság idején oly sokszor kísértett a félelem, hogy
mindennek vége, mert elidegenedünk Istentől és egymástól. Az elidegenedés tényleg mély
sebeket ejtett a lelkünkön és közösségi életünkön. Most, hogy újra szabadon gyakorolhatjuk
hitünket, találkozhatunk templomi közösségben, boldogan tapasztaljuk az ige igazságát:
vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből.
Megtapasztaljuk újra, hogy egyházunknak és személyes életünknek az élő Krisztus a
fundamentuma és így a legvészterhesebb időben is újjá éledünk.
Újjáéledésünk egyik szép jele a gyülekezetünkben megtartott konfirmáció. Hat ifjú: Révész
Hanna, Révész Tibor, Plank Hanna, Sarka Levente, Harcsa István és Gál Tamás tettek vallást
hitükről a gyülekezet közösségében. Lélekemelő és hiterősítő alkalmon lehettünk együtt
nagyon szép számban a június 27-én tartott konfirmációi istentiszteleten.
Augusztusban gyerek és ifjúsági bibliahetet szervezünk. A nyár folyamán még gyülekezeti
kirándulást is szeretnénk. Ezeknek részleteiről a későbbiekben tájékoztatom a gyülekezetet.
Folyamatban van a parókia tetőszerkezetének megújítása és hamarosan elkezdődik a
ravatalozó felújítása és az urnafalak építése.
Isten óvja és áldja minden fábiánházi lakos életét!
Gál Sándor
Lelkipásztor

Katolikus Egyház
“ Testvérek, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek,
hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak” Gal. 5,13
A Nyár a pihenés a szabadságok ideje. Fontos, hogy testünket-lelkünket pihenés és
kikapcsolódás által felfrissítsük. Lelkünk áhítozik olyan élmények után, melyeket a
mindennapi munka során nem kap meg. A szorgos falusi ember bizony nem érzi, hogy a
munkában túlterheli magát, családját. A megélhetés küzdelme azonban nem az emberi élet
célja. Nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem ezért dolgozunk, hogy éljünk! Merjünk tehát
kikapcsolódni, örülni eredményeinknek, meglátni azokban az Isten segítségét, és ezért hálát
adni! A hálás szívű ember megelégedett és boldog. A boldog ember tud másokat segíteni,
szeretetben szolgálni.
Kívánom minden Testvéremnek, hogy a nyári pihenés alatt lelke is felfrissüljön, hálás szívűvé
váljon.
Szeretettel: György atya

Nemzetiségi Önkormányzat
A 2020-as évben elnyert pályázat, amely a Szociális földprogram roma családokért
Fábiánházán (SZOC-FP-20-KK-0204) elnevezéssel fut. A tavalyi évben sajnos a rendkívüli
járványügyi jogszabályok értelmében nem tudtuk a programot megvalósítani.

A 2021-es év első pár hónapjában a védőoltásoknak köszönhetően az ide tartozó tilalmakat
részben feloldották. A tilalmak feloldása után 2021.június.10-től megkezdtük pályázatunk
pontjait megvalósítani. A programba 40 családot kellett bevonni, családonként járt 10 db
előnevelt csirke, vető csomag, illetve 20 kg vitaminokkal gazdagított takarmányt, ami
kiosztásra is került az elmúlt pár napban. Jelenleg a pályázat számláinak, dokumentációinak,
illetve megrendelőinek leadása van folyamatban. Későbbi tervek; Jövő hónapban elindítjuk az
oktatást a Roma kultúra és történelem gasztronómiai névre hallgat. Augusztusi hónapban
pedig romanapot, falunapot, gyereknapot fogunk tartani egyben. Mindenkit szeretettel
várunk!
Finta József
CNÖ elnök

Master Good
A Master Good cégcsoport Észak-kelet Magyarország területén működik, integrált
takarmány-termeltetéssel, baromfitenyésztéssel, keltetéssel, brojler hízlalással és
feldolgozással foglalkozik. A cégcsoport 100 %-ban a Bárány család tulajdonában van.
A család 100 éve, négy generációra kiterjedően foglalkozik baromfitenyésztéssel, ezáltal
Magyarország legrégibb baromfitenyésztő dinasztiája.
A Baromfi Coop Kft. kezdetben 5 fővel indult (1994.), majd 1998-ban egy intenzív fejlődése
kezdődött, jelentős léptékű és összegű beruházásokkal, és foglalkoztatási létszámbővüléssel.
Ebben az időben létesült több baromfi tenyész- és brojler telep, további takarmánykeverő
üzem indult mezőgazdasági növénytermesztési integráció is.
Az üzletág feladata a takarmánygyártáshoz szükséges gabona alapanyag megtermeltetése,
valamint a fehérjenövények, premix és vitamin beszerzése. Az üzletág a szemes alapanyagok
termeltetését, felvásárlását, tárolását több termelési körzetben biztosítja.
A takarmány alapanyag termeltetését közel 5500 hektáron végezik.

A 2021-ben induló fábiánházi brojler hízlaló telepünkön is felvásárló telephelyet létesítünk
közel 3000 m2-en, amin a kalászos termények, olajos növények, napraforgó és kukorica
felvásárlását megkezdjük.
A későbbiekben, ha a termelők részéről igény merül fel inputanyag kihelyezésre (vetőmag,
műtrágya, növény védőszer) kamatmentesen segítjük a gazdákat a termelésben, mivel cégünk
számára elsődleges szempont a takarmánygyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése, nem
pedig az input anyagokkal való kereskedés.
Valamint ha igény mutatkozik rá, lehetőség lesz a Baromfi Coop Kft Nyírjákói
trágyafermentáló telepén többféle szemcseméretben gyártott granulált baromfi szerves trágya
értékesítésére.
A Baromfi – Coop Kft. Európában is egyedül álló technológiát fejlesztett ki az állandó
minőségű csirke trágya feldolgozásra. Cégük több mint 400.000 m2-en nevel tyúkot és
brojler csirkét, melynek mélyalmos trágyája egész évben rendelkezésre áll, mint alapanyag.
Az évi 60.000 tonnás mélyalmos trágyatermelés legfőbb jellemzője az állandó minőség- mind
a makro és mikroelemek, mind mikrobiológiai jellemzőinek- vonatkozásában. Ezek a
mennyiségi és minőségi jellemzők lehetővé tették, hogy ipari méretű és korszerűségű szerves
anyag feldolgozást valósítsanak meg.
Az eljárás egy szabályozott, ellenőrzött fermentációval kezdődik. Majd az így kapott érlelt,
feltáródott csirke trágyát szárítás és sterilizálás után, mint alapanyagot használnak fel a
különböző beltartalmú és „felhasználó barát” termékek gyártására.
A baromfi trágya, mint alapanyag a legfontosabb makro elemeken kívül (N, P, K) számtalan
mikro- és nyomelemet tartalmaz, amelynek pótlása létfontosságú a hagyományos műtrágya
tápanyagpótlás mellett.
Várjuk a helyi és környékbeli termelők érdeklődését!
A terményfelvásárló telep vezetője:
Tóth Attila
Tel: 06/30-091-6556
Csonka László
Alapanyag gazdálkodási ágazatvezető
Tel: +36-30/289-25-99

Fábiánháza, 2021. június
/:Gyarmati Endre sk.:/
Polgármester

