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Húsvét 
 

 

A keresztények legnagyobb és legfontosabb ünnepe, e napon ünnepli Krisztus 

feltámadását. A 40 napig tartó böjt (nagyböjt) húsvétkor ér véget, azaz a hústól való 

tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. 

Húsvéti szokások: tojásfestés, sonkafőzés, locsolkodási- Húsvéti jelképek, szimbólumok: 

 

                                                            

  A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe.  A születés, a 

teremtés, a megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett.  

 

 Bárány   a legősibb és a legelterjedtebb húsvéti jelkép. A húsvéti bárány Jézust 

jelképezi. Kapcsolatba hozható azzal a vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati 

bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig 

Isten bárányának. 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fácánkert Község Önkormányzata    2020. év 2. szám 



2 
 

 
 
 
 
                                                                                    

     
       E-mail: facikonyv@gmail.com 

 
FÁCÁNKERT-FALUHÁZ és KÖNYVTÁR 

 

 A járványveszély miatt határozatlan ideig zárva tart! Kapcsolattartás telefonon: 

 74/407-293 és email- Ben: faluhaz@facankert.hu  

  

Katolikus Egyház hírei 
 

Ravasz Csaba Plébános Úr Húsvéti üzenete a fácánkerti 

közösségnek: 

 

- Sajátos az idei Nagy böjt és az ünnep is az marad a járvány miatt. 

Mindez fokozott óvatosságra int mindenkit. Nyílván lesz Húsvétunk idén 

is, sportnyelven szólva a tél utáni kanyarban vagyunk már és ebben kell jól 

felkészülnünk még! 

Például: Imádságokkal – Családi imádság esténként, Keresztút imádság. Különösen a 

járvány idejében Erdő Péter Bíboros Úr és Ferenc Pápa Felajánló imádságait 

ajánlom!(Interneten elérhető). 

Sok személyes beszélgetést kívánok családon belül! 

Bizonytalan ideig közösségi miséink nincsenek! Azt azért tudatosítom, hogy hétfőtől 

szombatig 11:00- órától, vasárnap 10:00 órakor mondok misét a nép részvétele nélkül. 

Többek közt, a fácánkerti közösségért is imádkozom! Mondom másoknak, de mondom 

magamnak is, hogy a napirend felállítása is nagyon fontos, hogy ne ússzon el a napunk 

üresjáratban! A jelen pillanatot éljük, mert ami még megy ma az már holnap 

nem biztos. Nap, mint nap változik minden. De amikor lehetőség nyílik, 

folytatjuk közösségi életünket! Addig is vigyázzunk magunkra és másokra is! 

Szép húsvéti készületet és áldott ünnepet kívánok a fácánkertieknek! 

 

 
 
 

mailto:facikonyv@gmail.com
mailto:faluhaz@facankert.hu
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Óvodai hírek 

 
 
Óvodánk 2020.03.30- tol visszavonásig zárva tart, mivel kijárási korlátozást jelentett be 

Magyarország Kormánya. Az óvoda nyitásáról minden szülőt időben értesítünk. 

Amíg az óvoda zárva tart, mi folyamatosan küldjük a szülők csoportjába ( facebook ) a 

heti játékgyűjteményeket, mozgásos játékokat, énekeket, matematika és környezet 

tartalmú feladatokat, verseket, meséket, mondókákat, kézműves ötleteket. Reméljük, 

hogy ezekkel az ötletekkel tudjuk segíteni a szülőket. Amikor az iskolák bezártak, 

március közepétől ügyeletet biztosítottunk óvodánkban. Ezt azok a családok vehették 

igénybe, ahol mindkét szülő dolgozik, és nem tudják megoldani a gyermek elhelyezését. 

Ezzel a lehetőséggel 4 család élt.  

 A mesékkel, játékokkal, versekkel, énekekkel, kézművesedéssel megteremtettük a 

gyerekeknek a jó hangulatot, hogy ne érezzék annyira a minket körülvevő problémát. 

Természetesen otthon is és az óvodában is elmondtuk, hogy miért van ez a helyzet, miért 

vagyunk kevesebben. Megbeszéltük hogyan tudunk a koronavírus ellen védekezni, 

hogyan kell helyesen kezet mosni, mire kell odafigyelni. A gyerekek nagyon ügyesen be 

is tartották ezeket a szabályokat. 

Azt gondolom mindenki számára nagyon nehéz ez az időszak, de remélem, hogy 

hamarosan túl leszünk rajta, és visszatér minden a régi kerékvágásba. 

 

                                                                                                   -   Óvónők - 
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Győrky Géza Tibor Fácánkert Tanyagondnoka 
 
A tanyagondnoki szolgálatot 2014 októbere óta látja el. Közvetlen személyes szolgáltatást, ill. 

önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatást végez. Napi szinten az időseknek az 

ebéd kiszállítása, járó betegek egészségügyi intézménybe szállítása, gyógyszer kiváltás. Itt nagyon 

fontos a jó munkakapcsolat a gyógyszertárakkal, hogy a gyógyszerek ne keveredjenek és a házi gondozó 

megfelelően szét tudja osztani a vásárlást igazoló nyugtával együtt. 

Együtt működik az Óvodával- karbantartás, Óvodások szállítása és még sorolhatnánk. 

Részt vesz a helyi programok, rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. 

Ennek a munkának fontos része a személyes kommunikáció az emberekkel, az információk közvetítése 

a lakosság és az önkormányzat között. 

Aktívan segíti a nyugdíjas klub rendezvényeit, kirándulásait. 

Sajnos egyre többször veszi igénybe a lakosság temetésre a tanyabuszt. 

Alapvető feladata még a tanyabusz megfelelő karbantartása, hogy az mindig megfelelő üzemkész 

állapotban legyen. Ez a munka nagyon összetett, ebből adódóan fegyelmezettséget, határozottságot, és 

mindenképpen jó problémamegoldó képességet igényel.  

Ezek a feladatok most a Korona vírus okozta járvány idején még sokszorozódnak. Maximálisan együtt 

kell működnie Konyecsnyi Lászlóné Erikával, hogy a feladatokat gördülékenyen és problémamentesen 

tudják megoldani. 

 

Géza szavait idézve- „Szolgálok és Védek”   

 

 

 

Konyecsnyi Lászlóné Házi gondozó 

2002 óta látja el ezt az önkormányzati feladatot. Annak idején Dr. Molnár Kata Jegyzőasszony 

indította el. Az évek során elvégeztem a Szociális gondozó és Ápoló képzést. Feladataim a rászoruló 

idősek ellátása, mint étkezés, vérnyomás, vércukorszint mérés, gyógyszeríratás, kiváltás és így 

tovább. A háziorvossal együtt működve, utasításait betartva végzem a feladatom, hogy a gondozottak 

kellő időben eljussanak vizsgálatokra a különböző egészségügyi intézményekbe. Mindezt a 

Tanyagondnokkal együttműködve tudjuk ellátni. 

Hivatalos és szociális ügyek intézése, mint például Idősek otthonába jutás, szociális kérelmek 

intézése, postai befizetése, bevásárlás. Nagyon fontos feladat az idősek mentális támogatása, a 

magány, a koruk és persze a betegségük miatt, hiszen ezek az emberek bizonyos szinten 

mozgásukban korlátozottak. 

18 véve foglalkozom a rászoruló emberekkel. Ez a munka mára már hivatásommá vált. Szeretem az 

idős embereket, úgy érzem ők is elfogadnak és szeretnek. 

A jelenlegi járványhelyzetben még inkább szükség van erre a munkára, hiszen a feladatok egyre 

bővülnek.  Mindezt a Tanyagondnokkal  Győrky Gázával együttműködve tudjuk eredményesen 

elvégezni. 
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     FELHÍVÁS 

 
A Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya, mint hatáskörrel és illetőséggel 

rendelkező hatóság, hivatalból eljárva meghozta következő határozatot. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) s) t) 

pontjai, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. 

(XII.20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján Bonyhádi, Szekszárdi, 

Tolnai, Paksi Járásokban lévő települések közigazgatási területein 2020. április 07-től-2020 

április 27-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el 

 

 

     TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

A katasztrófavédelem kéményseprő ipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének 

megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes 

ellátási területén – így Tolna megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező 

ellenőrzésekre később kerül sor.  

Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, 

egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket 

szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös 

megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan 

fontosságú probléma indokolja. 

Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések 

teljesítésében, és a kéményseprő ipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket 

a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik. 

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt 

egyeztessenek időpontot a Tolna megyei ellátási csoport mobilszámán:  
+36 (70) 658 1425, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 18189-1-es telefonos, a 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő online, 

vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; 

kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.  

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink kerülik a 

kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, 

valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.  

 

 

. Önkormányzati Hírek 
 
 
 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
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TOLNA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FÁCÁNKERI IRODÁJÁNAK  

    ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 16. napjától kezdődően a Tolnai Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinél, osztályainál és Fácánkerti kirendeltségénél az 

ügyfélfogadás nem lehetséges. A Hivatal ügyintézőivel való konzultációra a hét minden 

napján, telefonon – a mellékletben megjelölt elérhetőségek szerint – lehetőséget biztosítunk. 

Esküvő megtartására kizárólag két tanú jelenlétében van lehetőség. 

Az ügyfélfogadáson történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és 

a járvány további terjedése mérsékelhető. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a legtöbb önkormányzati ügytípus online is intézhető, a kérelmek 

elektronikusan is benyújthatók, továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem 

benyújtására ún. e-papír szolgáltatás igénybevételével is. Lehetőség van a kitöltött és aláírt 

nyomtatványokat az önkormányzati honlapon (www.facankert.hu)  elérhető felületen, jelen 

tájékoztató mellékletében megjelölt e-mail címekre elektronikusan beküldeni. Ha lehetőségük 

van a papíralapú kérelmük szkennelésére és azok e-mail-en történő beküldésére, akkor ez a 

továbbítási mód is választható. Megértésüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

A Tolna Közös Önkormányzati Hivatal vezetője:  Ezerné Dr. Huber Éva 

Jegyző  

 

Ügyfélfogadási ideje:      Kedden: 8-12 óráig 

 

Gazdálkodási feladatok ellátását végzi    Kellerné Martini Éva  

 

Ügyfélfogadás Szünetel      Kedden: 8-16 óráig  

 

          Pénteken: 8-12 óráig 

 

Adóigazgatási, pénztár feladatok ellátását végzi    Szakter Istvánné   

 

Ügyfélfogadás Szünetel      Kedden 8-16 óráig 

 

          Pénteken: 8-12 óráig 

 

Igazgatási feladatok ellátását     Föglein Ilona 

 

Bucherné Mészáros 

Valéria 

 

         Müller Alexandra 

 

         Jónás Edina 

       

  

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,774eec93-86ec-4dd3-8647-932303d7ac6f


7 
 

 
     Közérdekű információk 
 
Fácánkert Község Önkormányzata   Telefon: 74/440-130 
 

Ügyfélfogadás Határozatlan ideig Szünetel! 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.00   Adóigazgatási ügyintéző, pénztár 

         Az ügyfél fogadás szünetel! 

        Péntek: 8.00-12.00 Adóigazgatási  

        Ügyintéző 

Csütörtök:   8.00-16.00    Gazdasági ügyintéző 

Péntek:  8.00-12.00    Gazdasági ügyintéző 

   8.00-12.00    Igazgatási ügyintéző 

 

Polgármester:      Orbán Zsolt 

        Fogadó nap: Szünetel 

    

Háziorvos:   Dr. Erdősi József   Gyermekorvos: Dr. Barna 

        Györgyi 

Szerda, péntek: 11.00-12.30     Hétfő: 12.30-13.30. 

 

Védőnő: Hosszúné Horváth Klára 

Hétfő, minden második csütörtök    74/440-130; 20/943-0977 

 

Autóbusz menetrend : 

        MÁV 

Tolna-Fácánkert-Öregfalu     Fácánkert-Szekszárd 

Munkanapokon:      Munkanapokon: 

4:25, 6:30, 7:15, 12:25, 15:00, 16:15, 17:48  4:57, 6:35, 7:44, 9:44, 

11:44,15:27 , 22.50  

        15:44, 19:44,21:50 

Öregfalu-Fácánkert-Tolna      Szekszárd-Fácánkert 

Munkanapokon: 4:38, 6:33, 7:18, 12:40,   5:58, 8:09, 10:09, 14: 09, 14:41,  

15:15, 16:43, 18:03      16:33,18:09,20:09 

 

Szekszárd – Fácánkert – Öregfalu    Szombat: Fácánkert-Szekszárd 

Munkanapokon: 14.35     6.35, 7:44, 9:44, 11.44, 15.44, 

Fácánkert Öregfalu-Szekszárd 15:02    17:44,19:40,21:50 

 

   Szekszárd-Fácánkert 

                     

   5:58, 8:09, 10:09, 14:09, 16:09, 

   18:09, 20:09 

    

        Vasárnap Fácánkert-Szekszárd 

        6:35, 9:44, 15:44, 17:44, 19:44, 

        21:50 

                                                                            Szekszárd-Fácánkert     

                                                                             8:09, 14:09, 16 09, 18:09,20:09  
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