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Fábiánházi Hírmondó 

Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata 

 

 

Önkormányzatunk újabb lépést tett a környezetvédelemért. A település két pontján egy-egy, 

szív alakú műanyag kupakgyűjtő került kihelyezésre, amely egyben nemes ügyet is szolgál. 

Kezdeményezésünk célja, hogy a lakosok által gyűjtött kupakokból származó bevételt 

felajánljuk egy nemes cél érdekében.  

 

2021. szeptember 23-án megrendezésre került az V. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár 

Nyíregyházán. A megye 100 települése mutatkozott be a nyíregyházi Kossuth téren, köztük 

településünk is. A közfoglalkoztatásban dolgozó emberek értékteremtő munkája nyomán 

kerültek a legkülönfélébb portékák a faházakba, melyet bírálóbizottság bírált. 

Önkormányzatunk a mezőgazdasági program keretein belül megtermelt zöldségfélékkel vonult 

fel a városi közönség elé.  

 

Ugyan ezen a napon levéltári nap került megrendezésre „Azok az 1980-as évek…” címmel a 

nyíregyházi Megyeházán. Az itt kiállított tájékoztató plakátok a programban résztvevő 

települések múltját jelenítették meg. Ezt követően a Fábiánházi Gondozási Központban, 

munkanapokon megtekinthető volt a fotókat bemutató kiállítás az érdeklődők számára. 

 

Településünk képviselő-testületének 33/2021. (VIII.25.) számú határozata - és meggyőződésén 

alapuló baráti kapcsolatok erősítése céljából a Romániában található, Szatmár megyei Börvely 

községgel testvértelepülési megállapodást kötöttünk, mely elősegíti a határon túli magyar 

kapcsolatok fejlesztését és a közös hagyományok ápolását.  

 

Sikeres kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Máltai és a Baptista Szeretetszolgálattal. A közös 

együttműködésünk eredményeként iskolánk gyermekei tanévkezdésre Sulipakk 

tanszercsomagot, óvodásaink két alkalommal egészségügyi csomagot kaphattak. 

 

A Településfásítási Program keretében iskolánk udvarára, Rákóczi úti óvodánk elé és a Vasvári 

Pál utcában 30 db díszfát telepítettünk. A faültetést erdészeti szakember segítségével végeztük 

el. 

 

Közfoglakoztatási programjaink keretein belül folytattuk a programokba tervezett 

munkálatokat. Az eddigi évekhez hasonlóan, közfoglalkoztatottjaink folyamatosan ellátják 

temetőink, parkjaink valamint közterületeink karbantartását, tisztántartását. A mezőgazdasági 

programunkban befejeződött a saját termelésű zöldségeink betakarítása valamint teljesítettük a 

szerződésekben vállalt almapaprika és szárazbab termelésünket. A sikeres 

programszervezésnek köszönhetően zúzott kővel burkoltuk le a Szabadság utcát, Folyópart 

utcát, a Dankó Pista utca jelentős részét valamint az Ősz utca kimaradt szakaszait. Ebből 

kifolyólag elmondható, hogy településünk valamennyi belterületi útjának megtörtént a 

pormentesítése. 

A Rákóczi utcán közútkezelői engedéllyel, csapadékvíz elvezető rendszert alakítottunk ki, 

ezáltal is csökkentve az ott lakók lakóingatlanainak, kerítéseinek évtizedes amortizációját. 
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Önkormányzatunk és a népkonyhai szolgáltató közötti együttműködésnek köszönhetően 

településünkön egész évben, a pandémiás helyzet ellenére folyamatos volt a napi közel 250 

adag meleg ebéd kiosztása. Külön ki kell emelni, hogy megyei szinten csak két önkormányzat 

támogatta a szombat és vasárnapi ételosztást, ebből az egyik Fábiánháza volt. Értesítjük az 

érintett lakosainkat, December 24, 25, 26 és 31-én nem lesz ebéd. A 2022-es év első osztási 

napja január 2. vasárnap. 

 

 

 

A Fábiánháza névre hallgató brojler telep teljes területe kb. négy és fél hektár, ami teljesen zárt, 

körbe van kerítve. A telep egy olyan beruházás eredménye, amelynek a célja modern és 

innovatív gazdaság felépítése és működtetése volt. Az építés során a fő szempontok 

fenntarthatóság biztosítása, az energiafelhasználás csökkentése, az állategészségügyi, állatjóléti 

mutatóknak legmagasabb szinten való megfelelése volt. A létesítményben tíz istálló található, 

ami összesen 14.000 m2 -en biztosít nevelő felületet. Az istállók közös folyosóra vannak 

felfűzve, ezzel minimalizálva a külső területeken való mozgást. A zárt rendszer egy magasabb 

higiéniai szintre emeli a telep biztonságát. Az innovatív gazdálkodás, az újszerű átgondolt 

technológiai megoldások biztosítják madarak egészségére és jólétére való igényeket, ezzel 

hozzájárulva a farm magas szintű gazdasági teljesítményéhez. Az ólak hőszigetelt panelből 

készültek, a fűtést gázüzemű hőlégfúvók biztosítják. Minden istálló osztott evaporációs 

hűtőpanellel van ellátva, ami segít a nyári melegben a madarakat komfortzónájukban tartani.  

Fábiánháza brojler telepen brojlercsirke nevelés folyik. A csibék a Master Good -cégcsoport 

petneházi keltetőjéből érkeznek és hat héten keresztül tart a nevelési idejük. Takarmányozásuk 

szintén a cégcsoport auditált keverőjéből kerül biztosításra. A nevelési időszak végén minden 

csirke a kisvárdai üzembe kerül beszállításra.  

A tapasztalat, a magas szintű szaktudás, a számtalan újszerű építési megoldás, felhasznált 

legújabb óltechnológiai berendezések, legmodernebb ólvezérléstechnikai eszközök biztosítják 

a különböző vevői igényeknek megfelelő alapanyag előállítást a fábiánházi brojler 

nevelőtelepen.  

Telephelyünkön megkezdődött a terményfelvásárlás. A terménykereskedelmi üzletágunk egész 

évben folyamatosan vásárolja fel az idényjellegű terményeket.   

 

Fábiánháza belterületi csapadékvíz elvezetés  

 

A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00015 kódszámú „Fábiánháza község csapadékvíz elvezető 

rendszerének fejlesztése” című projektben vállalt fizikai munkálatok befejeződtek. 

Fejlesztésünk célja volt a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár csökkentése. 

Fábiánháza településen meglévő földmedrű, többnyire szikkasztó jellegű árkok voltak. Az 

árkok egymással nem voltak összekapcsolva, rendszerként nem funkcionáltak. Ezen állapotot 

tettük rendezetté, szakszerű, biztonságos vízelvezetést került kiépítésre. A beruházás teljes 

összhangban volt a Tiszta-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 

terület- és vidékfejlesztését szolgáló program a közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 

2004. évi LXVII. Törvénnyel valamint a 1107/2003. (XI.5.) Korm. Határozatban foglaltakkal. 

A projekt a település infrastrukturálisfejlesztését irányozta elő azzal a célkitűzéssel, hogy a 

település belterületein is megoldódjon a felszíni vízelvezetés. 
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A belterületi csapadékvíz elvezetésére vonatkozó terv elkészült úgy, hogy a mértékadó erősségű 

csapadékvíz nem veszélyeztette az érintett területek lakóépületeit. 

A csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése a következő utcákban valósult meg: 

- Petőfi Sándor 

- Rákóczi Ferenc 

- Jázmin  

- Hársfa 

- Vasvári Pál 

- Akácfa utcák 

A meglévő rendszer felülvizsgálatát követően célunk volt a jó állapotú elvezető rendszerek 

felhasználása az új rendszerbe. Alapvető szempont volt az összegyülekező csapadékvizek 

károkozás nélkül, szikkasztás utáni minél hamarabb történő befogadóba juttatása. Folyóka 

került alkalmazásra a szűkebb, nagyobb lejtésű, és kisebb vízgyűjtő területtel rendelkező utcák 

esetében. Ahol a lehetőségek megengedték, ott felszíni vízelvezetés került bevezetésre áttört 

falú burkolt árok alkalmazásával. A kivitelezés alatt fontos szempont volt a maximális 

biztonságra való törekvés. 

A burkolt felületek víztelenítéséhez legalább 0,1 %-os lejtést kellett kialakítani. A település 

ingatlanairól felszíni árkoknak, folyókáknak vagy zárt csővezetékeknek kellett a befogadóba 

vezetni a csapadékvizeket. A kapubejáróknál áteresz építésére volt szükség, hogy a nyílt 

vízelvezető rendszer működése ne akadályozza az ingatlanok megközelítését. A befogadó 

csatornák védelmét torkolati mű megépítésével kellett biztosítani. A település csatornáinak, 

vagy vízelvezető árkainak vízszintes vonal vezetését elsősorban az úthálózathoz való igazodás 

határozta meg. A befogadóhoz történő csapadékvíz elvezetés során a Vasvári Pál utcán 

elkerülhetetlen volt a nagymennyiségű nyílt vízlevezető csatorna létesítése. A fejlesztésnek 

köszönhetően 3253,78 folyóméter csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, fejlesztése és 

felújítása valósult meg. 

 

Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza 

Hálásak vagyunk a Baptista Szeretetszolgálatnak az adományáért, továbbá a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat dolgozóinak, akik az ősz folyamán két alkalommal is tartalmas csomaggal 

ajándékozták meg az óvodáskorú gyermekeket a településünkön (87 fő). 

 

Az örömteli várakozások időszakát éljük óvodásainkkal. Nagy izgalommal készültünk a 

Mikulás érkezésére, s meg is jött az „igazi”, aki nagy fejtörést okozott a nagycsoportosoknak. 

Néhányan már kezdtek kételkedni létezésében, de most maguk sem tudják, mit higgyenek 

felőle. A tőle kapott mikuláscsomagokat ezúton is megköszönjük a Fábiánházi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzatnak. Díszek készítésével, mézeskalácssütéssel, kedves versekkel, 

mesékkel, énekekkel, a Katica csoport kis karácsonyi műsorával hangolódunk az ünnepre. 

Egyre közelebb az idő, amikor beköltözhetünk a csodálatos óvodánkba, ahol nagy lesz a 

meglepetés, mert az udvarra új kültéri játékokat is kaptunk. Köszönjük fenntartónknak, hogy 

megpályázta ezeket az eszközöket is. 

  

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, örömökben gazdag új évet kívánunk 

munkatársaimmal, óvodásainkkal minden kedves Hírmondó olvasónak és családjaiknak! 

 

 

Almási Éva  

        intézményvezető 
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Fábiánházi Általános Iskola 

A 2021/2022-es tanévet 10 állandó, 3 óraadó pedagógussal, 2 pedagógiai asszisztenssel, 8 

osztállyal és 4 tanulószobai csoporttal kezdtük el. Sikerült az udvari sportpályát felújítanunk 

közös összefogással. Volt iskolatársunk küldte a vörös salakot, amit önkormányzati segítséggel 

a felsős tanulókkal terítettünk szét és hengereltünk le. Tanulóinknak van lehetőségük Lego 

Robotika szakkörön ismerkedni a robot programozás kezdő lépéseivel valamint magyar 

szakkörön készülni ünnepségeinkre. Az Abigél művészeti iskola segítségével továbbra is tudjuk 

biztosítani a társastánc oktatását. 3 korcsoportban tömegsport keretében délutánonként 

futballedzés van. Az iskolánkban folyó oktató – nevelő munkát igyekszünk változatos 

programokkal színesíteni. Ezek többnyire valamilyen jeles naphoz, vagy ünnephez 

kapcsolódnak. Az állatok világnapja alkalmából Darabánt Ferenc kutyás ügyességi bemutatót 

tartott, ahol a gyerekek megismerkedhettek a különböző fajták tulajdonságaival, és cselekvőül 

részt is vehettek a feladatokban, valamint lehetőség volt kutyasimogatásra is.  

Október 23. alkalmából a színvonalas műsor után a tanulók osztálykeretben foglalkozásokon 

vettek részt. A változatos és játékos feladatok segítették történelmünk fontos eseményének 

mélyebb megismerését. Hagyomány iskolánkban az „Adventtől karácsonyig” programsorozat. 

Ennek első állomása a Mikulás látogatása volt, aki idén is a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatásával jöhetett intézményünkbe. A gyerekek részt vettek iskolánk ünnepi díszbe 

öltöztetésében. Minden osztály elkészítette saját, dekoratív karácsonyfáját, amelyek a 

tantermeket díszítik, illetve hozzájárultak a közösségi terek dekorálásához is. A program 

zárásaként a téli szünet előtti utolsó tanítási napon minden osztály a karácsonyra hangolódott. 

Életkoruknak megfelelően karácsonyi szokásokkal, ételekkel, dalokkal, versekkel ismerkedtek 

játékos formában, alkothattak, illetve kitekinthettek más népek karácsonyi szokásaira, valamint 

az ünnepkörhöz kapcsolódó tudásukat is tesztelhették. Ezeknek a programoknak fontos 

közösségformáló szerepe van. Emellett a gyerekek megmutathatják, hogy mindenki jó 

valamiben. 

Az intézmény dolgozói nevében kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és örömökben, 

sikerekben gazdag, egészségesen eltöltött, Covid mentes, boldog új esztendőt! 

 

Tóth Dezső 

        intézményvezető 

 

Görögkatolikus Egyházközség 

 

Egyházközségünk területén 2021 évben mindössze 8 keresztelés történt. Ugyanakkor sajnos 18 

testvérünket kellett elbúcsúztatni. Az év jelentős részében a járvány miatt korlátozások voltak 

a templomi szertartások tekintetében is. Sajnos kevesebben jöttek templomba. A járvány ideje 

alatt minden Szent Liturgiában imádkoztunk a betegekért, családtagjaikért, és a gyógyításban 

részt vállaló orvosokért, mentősökért, gondozókért. Az imát tovább folytatjuk mindaddig, amíg 

e nehéz helyzet fennáll. Ez évben megújult a templom elektromos vezérlője és a harangok 

automatikája. A felújítás 500.000 forintba került. Nagyon köszönünk minden nagylelkű 

támogatást. 

Áldott karácsonyt, és egészségben töltött, boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

 

     Szeretettel, György atya 
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Református Egyházközség 

 

„Ő pedig uralkodik a Dávid házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége”.(Lk 1,33) 

A világ feletti földi uralkodásról általában szorongó, bosszankodó érzésekkel beszélünk. 

Legtöbb beszélgetés arra derít fényt, hogy a világunk rossz kezekben van és onnan 

értelmezhető a sok keserűség, ami ér bennünket. 

Ki tudná ezt a kialakult rendezett rendetlenséget felszámolni? Milyen hatalmas túlerő és 

meggyőzőkészség kellene ahhoz, hogy végre javunkra váló változás álljon be? 

Karácsonykor ez a változás végbement. Nem túlkiabálással, nem több pénz által, hanem úgy, 

hogy Mária fogant a méhében és fiút szült, akit Jézusnak neveztek.(Lk 1,31) 

Ez a változás, ami karácsonykor kezdődött nem egy régi történet csupán, hanem máig tartó és 

véget nem érő uralom. Krisztus uralma nem megalázó, félelemben tartó rögeszmés 

hatalomféltés, hanem őszinte bejelentése annak: Velünk az Isten. 

Hadd legyen számunkra úgy áldott az idei karácsony, hogy a földi bajok és bajt okozó 

kicsinyes Heródesek miatti bosszankodás helyett, ragyogja be szívünket a megszületett 

Megváltó. Ő uralkodik szelíden a mi békességünk, jóakaratunk és áldott karácsonyunk 

őrzésére. 

Rövid összefoglaló a 2021. esztendő egyházi életéből.  

Isten iránti hálával tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 2021-ben is áldásokat élhettünk 

meg egyházi életünkben. Bár tavasszal a koronavírus miatti kényszerbezárás próbára tette 

templomos közösségünket. Húsvétot közösség nélkül ünnepeltük. A templom újra nyitását 

követően hálásan tapasztaltuk, hogy a vágyakozó hívek visszatértek a templomos közösségbe. 

Nyári nagy esemény volt a konfirmálás, majd a gyermek és ifjúsági napok megtartása. Az ősz 

folyamán Egerben, szép gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt. 

Ezekkel a közösségerősítő alkalmakkal párhuzamosan a fizikai építkezés is folyt. Új 

tetőszerkezete és új fedése lett a parókiánknak, gyülekezeti házunk belső korszerűsítését 

kezdtük el mosdó helyiség kialakításával. Ezekhez a munkálatokhoz a Miniszterelnökség 

Egyházi és Nemzetiségi Államtitkárságától nyert pályázati pénzalap jelentette az anyagi 

alapot. 

 A ravatalozót kívül - belül felújíttattuk. Belül új burkolás, villanyvezetékszerelés, a mosdók 

felújítása történt. Új műanyag nyílászárókat helyeztettünk az épületre. Kívül 10 cm vastag 

szigetelés került a falakra, a tetőt pedig horgonyzott lemezzel fedettük be. 

A ravatalozó elé két urnafal épült urnafülkékkel. Ezt a nagy beruházást a Magyar Falu 

Program keretén belül elnyert pályázati pénzből valósítottuk meg Fábiánháza lakosainak 

javára felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Megkereszteltünk 8 gyermeket, házasságkötési áldásban részesült 1 ifjú pár, konfirmált 6 ifjú, 

eltemettünk 13 halottat.  

Isten legyen továbbra is egyházunk őriző pásztora. 

A Fábiánházi Református Egyházközség nevében áldott karácsonyt és boldog új évet 

kívánok! 

Gál Sándor  

lelkipásztor 
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Gondozási Központ 

 

Tisztelt fábiánházi lakosok! Kedves idősek! 

 

Lassan az év végéhez közeledünk. Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan szalad az idő. Újra 

karácsonyra készülődünk, várjuk az év legszebb, legbensőségesebb ünnepét. Gyönyörű, 

örömteljes, és nagyon várt időszaka ez az évnek, azonban idén ismét kicsit más lesz, mint a 

korábbi, járványnélküli időkben.  

Sajnos a karácsonyi rendezvényünk elmarad. Immár második éve annak, hogy nem 

ünnepelhetünk közösen.  

Szerettünk volna egy kis örömöt csempészni intézményünk által ellátott idősek karácsonyába, 

ezért karácsonyi üdvözlő-kártyával, egy kis ajándékcsomaggal, kedveskedtünk ellátottjaiknak. 

Ugyan a szokásos ünnepi műsort nem tudjuk megtartani, de december 15 és december 17 között 

átadtuk az önkormányzat által biztosított ajándékcsomagokat az időseknek. Ezúton is 

szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak, és mindazoknak, akik a csomagok 

elkészítésében és átadásában részt vettek. 

 A járvány ellenére igyekszünk szépen, hangulatosan lezárni és elengedni ezt a nehéz évet, és 

méltón készülődni a közelgő ünnepre. Mint minden évben, most is feldíszítettük a fenyőfánkat, 

az intézmény ablakait, a társalgót, az intézmény bejáratát, hogy jobb hangulatúvá tegyük ezt az 

időszakot mindazok számára, akik bejönnek hozzánk. Második alkalommal segítettünk az 

adventi koszorú elkészítésében (intézményünk mögötti parkban). Jó lenne, ha ez a koszorú a 

falu összetartozásának és ünnepvárásának jelképévé válna az elkövetkező években. 

Nehéz összegzést írni erről az évről, mert hasonlít a mesebeli lány szitájára: „hoztam is, meg 

nem is”, volt is közösségi élet, meg nem is. Az év első felében bevezetett járványügyi 

szabályozások nem kedveztek a közösségi programok szervezésének. A nyáron volt ugyan egy 

kis szusszanásnyi időnk, amikor létszámkorlátozás nélkül találkozhattunk, és egy kicsit 

kikapcsolódhattunk, de a nyári és az őszi hónapokban nehezebben lehet klubtagjainkat 

kimozdítani otthonaikból, hiszen ez az időszak a kerti tevékenységek ideje. Voltak közösségi, 

leginkább szabadtéri programjaink, készítettünk szőlőlekvárt, házi tésztát, sütögettünk a 

kertben, háromszor is ellátogattunk a mátészalkai fürdőbe.  Találkoztunk, de a járványhelyzet 

miatt nem olyanok a találkozások, amilyennek mi megszoktunk. Lantos Ferenc is hiányzik 

mindannyiunknak. 

Véradás szervezésével segítettük a mátészalkai vöröskereszt munkáját. Cserébe 

kézfertőtlenítőt, 4 zsák adományruhát kaptunk, melyet válogatás, tisztítás után igyekeztünk a 

legnagyobb odafigyeléssel szétosztani az idősek között. Az év folyamán többször is segítettük 

az önkormányzat rendezvényeinek, programjainak lebonyolítását, helyet adtunk a különböző 

programoknak. Intézményünk halkan, de kiszámíthatóan működik a településen, mint mindenki 

mi is végezzük a dolgunkat. Minden egyes nap új feladat, új kihívás, ugyanakkor új örömforrás 

is. 

 

Kedves Klubtagok! Nagyon hiányoznak nekünk! Sokat gondolunk Önökre, korábbi, 

közös karácsonyainkra, az ünnepet megelőző, jó hangulatú készülődéseinkre, az ünnepi 

vacsoráinkra, közös énekléseinkre. 

 

Azt kívánom mindannyiunknak, örüljünk az ünnepnek, az életnek, hiszen élni jó. Akkor is, ha 

járvány van, akkor is, ha sok minden megváltozott körülöttünk. Akkor is, ha olykor 

elkeseredünk, és nem akarunk tudni semmiről. Ezekben a csendes, ünnepváró pillanatokban 

idézzük föl a legszebb karácsonyi emlékeinket, gondoljunk szeretteinkre, családtagjainkra, 

szomszédjainkra. Lassítsunk egy kicsit, készítsük el az ünnepi vacsorát, díszítsünk fát, 
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beszélgessünk, játszunk a gyerekekkel, unokákkal. Szeressük egymást és bízzunk abban, hogy 

nemsokára minden jobb lesz. 

 

A közelgő ünnepek alkalmával kívánunk mindenkinek békés, meghitt karácsonyi 

ünnepeket és örömtelibb, boldog újesztendőt! 

 

 

Koch Margit 

Gondozási Központ vezetője 

 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A nyár folyamán sikerült egy pályázat keretén belül háztáji állatokat kiosztani, takarmánnyal 

együtt, mely 40 családot érintett. Családonként 10 db előnevelt csirke valamint 20 kg 

kiszerelésű takarmány került kiosztásra. Továbbá a pályázat lehetővé tette számunkra 

paradicsom és paprika palánták kiosztását is. 2021.08.20-án sikerült megtartani az elmaradt 

rendezvénycsokrot, amely több eseményt foglalt magában (falu és-romanap, gyereknap). A 

programokat fellépők, főzés valamint ingyenes szolgáltatások színesítették (vattacukor, 

jégkrém, lángos) Rajtunk kívülálló okok miatt nem sikerült ezeket a programokat külön- külön 

megtartani, hiszen a mindenkit érintő pandémia nagyon megnehezítette a kivitelezést. 

2021.12.06-n a Fábiánházi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ismételten megajándékozta a 

fábiánházi óvodás- illetve iskoláskorú gyermekeket egy-egy mikuláscsomaggal. Ez 190 

gyermeket érintett. Jelenlegi terveink között oktatások kivitelezése szerepel , ami eddig 

adminisztrációs okok miatt nem valósult meg. 

A későbbiekben szeretnénk megpályázni a Földprogram 2 pályázatát, több oktatást és 

fejlesztést behozni Fábiánházára. 

 

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

és tagjai! 

 

Finta József 

 CNÖ elnök 

 

Védőnői Szolgálat 

 

Már majdnem két éve a koronavírus árnyékában élünk. A napi híreknek és az emberi 

beszélgetéseknek is szinte ez az állandó témája. Sokan stresszesen élik, visszahúzódva 

mindennapi életüket, állandóan panaszkodnak, csak a csúnyát és a rosszat látják. Pedig az élet 

szép! Tele van eseménnyel, lehetőséggel, örömmel, fájdalommal, békével és sok szeretettel. S 

mind ezek teszik változatossá, érdekessé és széppé az életet. De vannak, akik csak sötét 

szemüveggel nézik az élet sokféle kihívásait, s ezért nyűgnek érzik ezt a szép életet. 

Ez alatt az időszak alatt számomra lélekemelő és lelket erősítők voltak a kismamákkal való 

találkozások. Legtöbbjük nem az élet veszélyét, a vírust látták, hanem születendő gyermeküket. 

A várakozást nem szorongások között töltötték, hanem egészséges optimizmussal. Csillogó 

szemmel, sugárzó arccal várták a nagy pillanatot, az életadást, a születést, mert ők szívükkel 

felfogták, hogy az élet érték és a jövőnk él benne.  

 

         Papp Zoltánné 

              védőnő 
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Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész 

évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a 

polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, egészségügy, és az idősek otthona dolgozóinak, hogy 

az egyre nehezedő körülmények között helyt álltak, és jó színvonalon látták el feladataikat. 

 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. 

Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt 

új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek! 

 

„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.” 

 

Ady Endre 

 

Fábiánháza, 2021. december  

 

 

         Gyarmati Endre s.k. 

               polgármester 

 


