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Egy év, sok film…

2012-. december 1-jével  kezdődött egy TÁMOP  
program, mely közel egy évet ölelt fel. E nagyszabású 
projektben  több kreatív területen indult el foglalkozás,  
mint  például  néptánc, általános és népi kézművesség, 
színjátszás és elektronikus sajtó. Minden kreatív 
területet foglalkozásvezetők irányítottak, akik 
átadták tudásukat a résztvevőknek. Az elektronikus 
sajtó vezetője Kindl Gábor volt. A szakkör alatt 
sok új dolgot tanultunk és még több új technikai 
eszközzel ismerkedhettünk meg, amiket használatba is 
vehettünk. Felvételeket készítettünk a faluról, az itt élő 
emberekről vagy az éppen zajló eseményekről. Ezeket 
feldolgoztuk és bemutattuk. A nyári szünet ideje alatt 
sem volt megállás, részt vettünk egy közel  egy hetes 
táborban Harkányban, ahol a kirándulás és pihenés 
mellett kemény munka zajlott. Így most a program 
végére több filmünk is elkészült érdekes emberekről, 
helyekről és eseményekről.

Rákóczi Alexandra
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Nagy izgalommal vártuk ezt az évet, hiszen számos dolgot 
tanulhattunk az elektronikus sajtóban. Közülünk van olyan, 
aki az iskolában is rendszeresen képzi magát, hiszen álma, 
hogy egyszer televíziós lehessen. Tóth Anita legszívesebben a 
kamera előtt mutatja meg tehetségét. Bogdán Anita, Rákóczi 
Alexandra szívesen készít riportot. A fiúk inkább a technikai 
újdonságnak örülnek, érdeklődve figyelték a kamera 
működését, ezért ők inkább az operatőri feladatokat látták el. 
Ezen kívül ők is kipróbálhatták magukat műsorvezetőként, 
sőt Mekl Karcsi és Czank Gergő alámondást is készített egy 
magazin során. Első önálló anyagunkat a budapesti Országos 
Táncház Találkozón készítettük. A foglalkozások során 
megismerhettük a gyártásszervezés, szerkesztés, riporter 
és operatőri feladatokkal. S hogy ebből ki mit tud majd 
kamatoztatni, ezt a jövő dönti el...

Bogdán Anita

Mi, elektronikus sajtósok

Húsvétra készülődik az általános kézműves szakkör. 
Mindenki izgalommal várja az ajándékok készítésének 
lehetőségét. Gulyás Éva vezetésével zajlik a foglalkozás. 
Az asztalok telis tele vannak színesebbnél színesebb 
anyagokkal, ezt használják majd a gyerekek arra, hogy 
minél szebb tojást, dekorációt készítsenek. A technikát 
Éva néni mutatja meg nekik. Egy kis fantázia, egy kis 
kézügyesség és máris gyűlnek a kész alkotások. Ezeket 
akár díszként használhatjuk otthon, de ajándékba is 
adhatjuk szeretteinknek. Mert mindig az a legszebb 
ajándék, amelyet mi készítünk szívünk legjavával…

Rákóczi Alexandra

Kis alkotó csapatunk is elmondta véleményét Fácánkertről. Rákóczi Szandi azért szeret Fácánkertben élni, mert csendes 
nyugodt falu. Bogdán Anitának szintén fontos a nyugalom, a barátok közelsége. Vörös Lacika nemrég lett fácánkerti 
lakos. Számára fontosak a meghitt, falusi érzelmek. Minden utcát ismer a faluban Kovacsóczy Kornél, aki kerékpárján 
számtalanszor megcsodálhatta már a települést. Jónak tartja, hogy Fácánkert közel van Tolnához és Szekszárdhoz, 
valamint iskolájához. Tóth Nita itt nőtt fel, itt vannak a nagyszülei, gyermekkori barátai, kedves szívének a település. 
Szeleczki Réka számára fontosak a bulik, programok és baráti összejövetelek. Czank Gergő mindig részt vesz a falu 
programjain. Tetszik neki a táj, ahogy fogalmaz: egyszerűen jó itt lakni!

Azért szeretek Fácánkertben élni…

Fácánkerti Időutazók
4

Húsvét a kézműves szakkörnél
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Az elektronikus sajtó ellátogatott egy nagy 
élettapasztalattal bíró, 90 éves fácánkerti nénihez. Bakó 
Ferencé nemrégiben ünnepelte a kerek évfordulót. Vele 
beszélgetve megtudhatjuk, hogy milyen volt a világháború, 
hogy mennyi szörnyűséget éltek át az emberek. És záróként, 
pár jó tanácsot kaphatunk Margit nénitől.

Milyen volt a fiatalkora?
Somogy megyében éltünk, szép volt a fiatalságom. De 
kitört a háború és el kellett menekülnünk. Ez nagyon 
nehéz volt, hol ilyen-hol olyan. Április 5-én szabadult 
fel a településünk. A vőlegényem csendőr volt a faluban, 
és a háború kezdetekor Balatonszárszóra helyezték át. 
Három hónap elteltével kaptam Tőle egy levelet, amiben 
megkérdezte, hogy; Ö kell-e vagy az egyenruha!? Mivel a 
zsidó kitelepítésben nem kívánt részt venni, ezért civil lett. 
Én természetesen Öt választottam. 1945 szeptemberében 
összeházasodtunk, és lett három családunk. Két lányunk, 
és egy fiúnk. Szép gyermekkort igyekeztünk megadni nekik, 
nem akartuk, hogy bármiben is hiányt kelljen szenvedniük.

És mostanában hogy tetszik lenni?
A családunk szépen megvan, nagyon tisztelnek. Nemrég 
a 90. születésnapom alkalmából megleptek. A fiam elvitt 
egy étterembe, ahol az egész család; gyerekek, unokák és 
dédunokák együtt ott voltak. Azt mondták, hogy sokat 
tettem értük, és sokat dolgoztam, ezért megérdemlem. 

Életmese

Mi volt az életében a legnehezebb időszak?
A háború! Az nagyon nehéz volt. Minden élelmiszert kosarakban hordtunk; lisztet, cukrot. Én a lerakó ruhákat vittem, mi 
így hívtuk a terítőt, lepedőket, ezek voltak a hozományok. Családok fogadtak minket, ahol dolgoztunk. Nem pénzt kértünk 
a munkáért, hanem ételt. Sokat jártunk a mernyei malomba. Mikor hazamentünk, kiderült, hogy semmink sem maradt, 
még egy székünk sem. Jártuk a fent maradt bunkereket, de nagyon sehová nem mertünk bemenni. Sok bomba, akna 
volt. Egyik testvérem is így halt meg. Senkinek nem volt pénze, mindenkinek munka kellett. Később a gyermekeinknek 
mindent próbáltunk megadni, ketten dolgoztunk a férjemmel, hogy semmiben ne kelljen hiányt szenvednünk.

Mivel foglalkozott?
A háború előtt földekkel dolgoztunk, maszekoltunk. Aztán a TSZ-nél dolgoztam 5 évet, anyósom ápolásra szorult, és 
otthoni munkát végeztem. Sokat segítettem az anyósoméknak, mikor lerobbantak. Amíg a helyi óvodába nem kerestek 
főzőnőt, itt dolgoztam addig, amíg nem mentem nyugdíjba, 55 éves koromig. Ezután már csak otthon, a szőlőben 
munkálkodtunk.

Mostanában mit csinál?
Üldögélek, nem is engednek dolgozni. Nem akarok 
gondot okozni a családomnak. Amikor megszedik a 
babot, borsót, akkor üldögélve kifejtegetem. A munkát 
soha nem akartam elhanyagolni.

Van olyan dolog, amit másképp csinálna?
A munka, az sok volt. De jól éltünk. Nem jó mostanában 
ez a drágaság, ezen változtatni kellene.

Mit jelent Önnek Fácánkert?
Itt élek, mert a házamat eladták. Jó régen, talán a 90-
es években költöztem ide. Akkoriban még Öregfalun 
laktunk. Szeretek itt élni. Aranyosak itt a népek, nincsen 
haragosom. 

Mi a hosszú élet titka?
Nem tudom, aranyom. Talán az, hogy soha nem hagytam 
el magam. Mindig dolgoztunk valamivel. De ennyi ideig 
már elég volt élni.

Mit üzenne a fiataloknak?
Jól éljenek, barátságban. És ha elérkezik az idejük, akkor 
találjanak maguknak jó partit.

Tóth Anita

Fácánkerti Időutazók
6



Fácánkerti Időutazók
9

Harkányi tábor

Július első hétében fácánkerti és tolnai fiatalok vettek birodalomba egy harkányi nyaralót! 

Hétfőn reggel óriási bőröndökkel álltunk a fácánkerti faluház előtt. A buszsofőr és a szülők nehézkesen, de bepakoltak 
minden útravalót a csomagtartóba, félve attól, hogy a tolnaiak bőröndjei már nem fognak beférni.  A buszra szálláskor 
mindenki kereste a magának megfelelő helyet és ülőtársat. A busz hangos volt a gyerekek kacagástól, de persze mindenki 
alig várta, hogy megérkezzünk Harkányba. Az út azonban kisebb-nagyobb kitérőkkel zajlott. Megtekintettük a siklósi 
várat, valamint ellátogattunk Máriagyűdre is. Kis idővel ezek után megérkeztünk a szállásra, a táskák kipakolása 
következett, valamint a szobák elfoglalása. Már az első napon elkezdődtek a foglalkozások, volt minden: néptánc, 
népi kézműves csoport, gyöngyfűzés, dráma kör, kosárfonás, valamint elektronikus sajtó.  Így minden lány és fiú talált 
magának elfoglaltságot a hét során. Valamint minden nap készültünk Harkánynak egy meglepetéssel, a flash mobbal. 
Amit csütörtökön adtunk elő a strandon, és láthatólag nagyon tetszett a strandolóknak.
  
Minden este egy közeli étteremben vacsoráztunk, amit kellemes hazavezető séta követett. Persze ez nem fárasztott 
le minket annyira, hogy takarodó időben mindannyian aludni is menjünk! Éjjel 11 órakor még halk sutyorgások 

hallatszottak ki a szobákból. A nevelők „örömére” nem mindig sikerült tartanunk a halk beszélgetési stílust és 
néha-néha felcsengett az éjszakába egy-két hangos kacaj! A héten minden nap voltak foglalkozások, amiken néha 
igencsak elfáradtunk. Köszönhetően minden csoport szorgalmas munkájának és a hőségnek! Örültünk a hőségnek, 
így legalább biztosak voltunk benne, hogy délután strandolhattunk. Na igen, a strandolás .. Talán mindenkinek ez 
volt a kedvence az egészben. Mindannyian élveztük a medencék hűsítő vízét! Természetesen a strandoláshoz hozzá 
tartozik a fagylalt is. Fergeteges íz világú, és rettentően nagy méretű gombócokat kaptunk. Persze a városban nem 
csak ezek a dolgok voltak jók. Rengeteg dolgot, helyet megismerhettünk és sok-sok minden rabul ejtette a szívünket. 
A szép utcák, tarka virágok, friss levegő és a kacatos bodék, ahol mindenki beszerzett egy kis szuvenírt.

Hamar elérkezett a péntek, a hazautazás ideje. Csomagok bepakolása a buszba, most valamiért minden táska 
nagyobbnak tűnt. Magunk mögött hagytunk egy hetet, egy meseszép várost. Teli vagyunk emlékekkel, vicces 
történetekkel és egyre szorosabb barátságokkal gazdagodtunk. De természetesen, mindenkit öröm fogott el, mikor 
begurult a busz a forró pénteki délutánon a faluház elé, és meglátta egymást a szülő és gyermeke.

Tóth Anita

Fácánkerti Időutazók
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Program kavalkád a Fácánkerti Falunapon

A Fácánkerti Falunap minden évben augusztus 20-
ához kapcsolódóan kerül megrendezésre. A rendezvény 
helyszíne a mindenki által ismert Sportpálya. 

Ez az esemény a gyerekek és felnőttek szórakoztatására 
és kikapcsolódására szolgál. Több programot szerveztek 
idén is az ide látogatóknak. Volt bográcsos főzőverseny, 
vetélkedők, gyerekműsorok, önvédelmi  és katona 
bemutató, néptánc, kenyérszentelés, kirakodóvásár
sztárvendég, zenekarok.

Az egész napos programot az esti tűzijáték, majd a 
hajnalig tartó bál zárta. 

Bogdán Anita

Az idei évben az óvoda szervezte a Szüreti Felvonulást 
Fácánkertben. Rikker Anita Márta elmondta az eseményt 
általában két évente szervezi az ovi, ami egyben azt is jelenti, 
hogy ilyenkor a legapróbbak vonulnak fel. A művelődési 
ház elől induló menet első célja a bíróné háza, aki szintén 
az óvoda egyik kis lakója. Majd utána visszatérve műsort 
adnak az érdeklődőknek a színpadon. Az eseményt mindig 
érdeklődve követi a falu lakossága, aki teheti, csatlakozik a 
menethez, aki nem, háza elől integet a szüreti menetnek. 

Magának a településnek szüreti hagyományai nincsenek, 
azonban mivel bortermelő vidéken helyezkedik el, a szüreti 
bálok hagyományosnak mondhatók. Korábban nem csak az 
óvodásoknak volt szüreti mulatság, hanem összegyűltek a 
fiatalok és felnőttek is. 

Bogdán Anita 

Szüreti felvonulás a fácánkerti utcákon

Fácánkerti Időutazók
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Jelképes vonat az óvoda udvarán Szeretlek Magyarország, Szeretlek Fácánkert

Köszönjük szépen a sok munkát – ezzel a mondattal 
köszönte meg egy alig öt éves kisfiú azt a munkát, mellyel 
sok-sok bácsi széppé tette második otthonát, a fácánkerti 
óvodát….

A Knorr-Bremse egy vasúti fékekkel foglalkozó 
vállalkozás,  müncheni székhellyel. Budapesti gyárában 
működik többek között kutatófejlesztő központ, ahol 
fékvezérlő elektronikával foglalkoznak – tájékoztatott 
bennünket Boros Balázs , csoportvezető. – Csapatunk egy 
dinamikusan fejlődő csapat. Anno 15-20 fővel indultunk,  
jelenleg 80-90 ember dolgozik a vállalatnál. Ez persze 
azt is hozza magával, hogy ma már nem annyira tudjuk 
ki kicsoda…. Így nehezebb a beszélgetés és persze ezzel 
a munka is. Azért, hogy  megismerjük egymást, hogy 
ki milyen értékekkel, tulajdonságokkal bír, különböző 
csapatépítő tréningeket tartunk. Ez a mostani tréning 

elég különleges. Fácánkertben és másik két településen (Bogyiszló, Gerjen) megpróbáljuk boldoggá tenni a gyermekeket. 
Szeretnénk megajándékozni őket udvari játékokkal, persze egyben széppé varázsoljuk játszóterüket. Ezzel szeretnénk 
hozzá tenni egy kicsit a helyi közösségek életéhez. Itt egy nagyon szép óvodával állunk szemben, és ami külön öröm 
számunkra, hogy a település vezetői, lakosok aktívan kiveszik részüket a munkából.
Ma nagyon ritka példa, hogy valaki önzetlenül segít – ezt már Fácánkert polgármestere, Orbán Zsolt mondja – így mi 
különösen örülünk ennek a nemes gesztusnak, ami a települést teszi még lakhatóbbá. A csapatépítő tréning során megújult 
és fedést kapott a homokozó, csodálatos kerítése lett az intézménynek és kaptunk egy vonatot is, mely a cég jelképe egyben. 
Ezt látva minden nap hálával gondolunk a dolgos emberekre. Meglepetés volt számunkra ez a megkeresés, aminek nagyon 
örültünk. A cég mehetett volna akár kirándulni is, de ők a segítés ezen formáját választva, örömet okoznak gyermeknek és 
felnőttnek egyaránt. Kezük munkája maradandó, a jövő generációja ezzel komfortosabban élheti mindennapjait. 
Dr. Varga Katalin jegyző szintén kivette részét a munkából. Lapátolt, tolta a talicskát, egyengette a homokot. Mint 
elmondta ritka és nemes önzetlenségre vall ez a kezdeményezés, melyet Fácánkert mellett Bogyiszlón és Gerjenben is 
nagy örömmel vártak. 
Persze készültek az óvodások is egy kis műsorral – A három pillangóval - hálálták meg a kétkezi munkát. Majd átadtak egy 
kézzel fogható emléket a cég képviselőinek, akik könnyes szemmel köszönték meg az ajándékot.  
A kezdeményezés példaértékű, a Knorr-Bremse ezzel boldoggá tette a fácánkerti gyermekeket….

Tóth Anita

Zene, móka és kacagás, rotyogó pörköltek és finom illatok, az esős idő ellenére is!
A szeptember 28-29-ei hétvége Itthon vagy! Szeretlek Magyarország című programja alkalmából a falu apraja-nagyja 
találhatott magának testhez illő programot. A program szombaton kezdődött a fácánkerti Forgatós Néptáncegyüttes 
tánc bemutatójával. Majd az idősek napi rendezvénnyel folytatódott, ahol összegyűltek a fácánkerti idősek. Ők egy 
kabaré műsort hallgathattak végig, Cseh Imre közreműködésével. A rossz idő ellenére a jó hangulat maradt el ezen a 
hétvégén. Vasárnap délután baráti társaságok főzték a finomabbnál finomabb pörköltet egészen késő estig. 

Tóth Anita

Fácánkerti Időutazók
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Új technikával dolgoztunk Közösséget alkotnak a fiatalok

Szerencsére nagyon sok élményben lehetett részünk 
az elektronikus sajtó szakkörvezetőjének Gábor 
bácsinak a  jóvoltából. GoProzhattunk, megmutatta 
hogyan kell kezelni a Magistot. A Magisto egy érdekes 
vágóprogram. Úgy működik, hogy feltöltesz videókat 
és kidolgozza, be kell állítani a stílust és a zenét. A 
GoPro, meg egy akció kamera.

A világ legjobb akció kamerája. Volt olyan, hogy 
bicikliztünk, gördeszkáztunk, csúsztam és mind 
ezeknél a kamera a sisakunkon, a gördeszkán, a 
biciklin: vagy az ülés alatt, vagy a kormánynál.
 
Ez a GoPro tokban. A toktól 60 m-ig vízálló.
Ezt a kamerát telefonról lehet nézni.
A kamera története: Egyszer egy ember szörfölt. 
Meg akarta valahogy örökíteni az élményeit. De erre 
nem talált alkalmas készüléket, így neki kezdett 
különböző talpak gyártásának. Mivel ez nem volt túl 
jó, ezért kamerákkal kezdett el foglalkozni. És így 
jutottunk el a GoPro HERO3 White Editionhoz.

Vörös László

Fácánkert Község Önkormányzata 2012-ben TÁMOP-os pályázatot 
nyújtott be Építő közösségek témakörben. A sikeres pályázat során 
16 millió 100 ezer forintot nyert a település. A projekt bevonta a helyi 
fiatalok mellett a tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola diákjait 
is különböző programokba. Csoportokban dolgoztak, így alakult 
elektronikus sajtó, néptánc, népi kézműves, színjátszás, általános 
kézműves szakkör. A foglalkozások idén januárban kezdődtek – 
tájékoztatott bennünket a projekt vezetője Györkyné Benke Margit 
- Kezdetben elméleti síkon zajlottak a foglalkozások, de persze 
mindenki a gyakorlatot várta. A kreatív szakaszban már alkalmazták az 
elsajátított ismereteket. A marketing szakaszban kiállításon mutatták 

be alkotásaikat a fiatalok, a záró esemény december 22-én lesz.
103 fiatal vett részt a programban, ők elsősorban fácánkertiek. A projekt nem 
titkolt célja, hogy a bevont fiatalokat egy nagy közösségé formálja. Ez sikerült 
is hiszen a gyerekek mára egy igazi nagy családot alkotnak.

Kovacsóczy Kornél

Fácánkerti Időutazók
14



Fácánkerti Időutazók
17

Egy év képekben Egy év képekben

Fácánkerti Időutazók
16



Fácánkerti Időutazók
18

Készítették a TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0129  Építő közösségek Fácánkertben című projekt keretében az 
elektronikus sajtó foglalkozásokon résztvevők.


