
120 milliót nyert Fábiánsebestyén 

Fábiánsebestyén - 56 millió forintból kibıvítették és akadálymentesítették a 
gondozási központot, 52 millióból pedig fejlesztik az egészségházat 
Fábiánsebestyénben, ahol a csatornázás elıkészítésére is nyert támogatást az 
önkormányzat.  

Példaértékő, ahogy kihasználja a pályázati 
lehetıségeket Fábiánsebestyén. Augusztusban adták 
át a teljesen felújított iskolát, hétvégén pedig a 
kibıvített gondozási központot avatták fel. Utóbbira 
56 millió forintot fordított a falu. A fejlesztéshez 50 
milliós uniós, illetve 2,4 milliós hazai támogatást 
nyertek. A bıvítést úgy oldották meg, hogy az eddig 
kihasználatlan tetıtéri részt alakították át: 
gyógytornaszobát, közösségi helyiséget, irodát és 
akadálymentesített szociális blokkot hoztak létre az 
emeleten, ahová lift viszi föl a rászorulókat. Itt, a 
korábbiaktól eltérıen, egy épületben mőködik majd a 
házi segítségnyújtás, a családsegítés, a támogató és gyermekjóléti szolgálat. Az 
üzemeltetési költségek csökkentése érdekében napkollektorral szerelték fel a házat.  
 
Még dolgoznak a szakemberek az egészségház modernizálásán. Erre a beruházásra 52 
millió forintot fordíthatnak, több mint 49 milliót uniós pályázaton nyert a település. 
Kicserélik a nyílászárókat, a padlóburkolatot, akadálymentesítik az épületet, 
amelyben háziorvosi és fogorvosi rendelı mőködik, és itt székel a védınıi szolgálat 
is. A fejlesztés részeként új eszközöket is beszereznek, amelyek eddig hiányoztak a 
házból: defibrillátor, váladékszívó, gerinchordágy, KED-mellény, fejrögzítı szerepel a 
listán. Az alapellátás segíti majd egyebek mellett az új érdoppler és koleszterinszint-
mérı. A védınıi szolgálat magzati szívhangvizsgálót, illetve beszéd- és hallásvizsgáló 
készüléket kap, a bútorzatot pedig újra cserélik. A fogorvosi rendelı is új bútorokkal 
és kézi mőszerekkel gazdagodhat, az épületen belül pedig új számítógépes hálózatot 
építenek ki. A projekt jövı tavasszal zárul.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A szociális biztonságra koncentrálunk, mert az oktatási feltételek, a családok és az 
idısek ellátásának fejlesztése teremthet biztos jövıt Fábiánsebestyén számára – 
mondta lapunknak Kós György. A polgármester hozzátette: ezek a beruházások 
munkahelyeket is teremtenek, a kivitelezésnél például sokszor helyeiket 
foglalkoztatnak. 
 
17 kilométer csatorna épül 
 
Gızerıvel folyik a fábiánsebestyéni szennyvízhálózat kiépítésének elıkészítése, 
amelynek finanszírozásához nemrégiben 19 millió forint támogatást nyert az 
önkormányzat. A településen olyan rendszert fognak létrehozni, mint amilyen 
Derekegyházon épül. Közel 17 kilométer hosszú csıhálózatot fektetnek majd le, 
amihez 3 átemelı is épül. A tervek szerint 2013-ra közel 800 rákötéssel mőködik majd 
a rendszer.  

Kós György és Tóth Flórián büszkén mutatja az akadálymentesített hivatalt. 
A szerzı felvétele
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