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KÖZÉLET ÉS KULTÚRA
Kányádi Sándor

Margaréta
Hatalmas nagy szalmakalap,
Alatta valaki halad.
Azt mutatja a viselet,
Hogy az utas kislány lehet,
Kislányra vall a ruhája
S a kalap nagy karimája,
Arra vall a járása is,
Bizonyára ebédet visz,
Különben nem volna nála
Se fazék, se kosárka.
Olykor vigyázattal lép át
Egy-egy nyíló margarétát.
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Tóth Laci tanítóbácsi rovata
szám

2021. év 2.

Rejtvények
3,7,12,18,25,
Összesen hány  van a képen? ____
Írjon minden szó elé 1-1 betűt!
__MESE, __ÓRA, __ALMA

__INGA, __INDA, __ÁRIA
Írja be a szavakat a megfelelő helyekre!
KOS, PÁL, KÉP, SÁL

S
Okos gondolatok
Az emlékezés a múltról szól, de a jövőnek beszél.
●
A tehetség sokszor hátrány, mert felébreszti másokban az irigységet.
●
Nincs olyan tanulatlan ember, akitől ne lehetne tanulni valamit.
●
Nem kell nekünk idegen ellenség, találunk itthon is eleget.
●
Nem mindig az ész a valamire megoldást, a véletlen sokszor a segítségünkre siet.
●
Hallgasd meg mindenki tanácsát, hogy tudd, kire nem számíthatsz.
●
Mások hibáit keresve találjuk meg a saját hibáinkat.
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Nyugdíjas Klub Hírei
Hosszú idő után ismét benépesült a községünk nyugdíjas klubja. A rendkívüli ízletes ebéd
elfogyasztása után baráti beszélgetések kezdődtek. Megegyezés született, hogy minden
csütörtökön délután 3 órakor összejövetelt tartanak. Július 16.-án Magyarhertelenden voltak
kirándulni. Egyébként készen állnak a községi rendezvények aktív támogatására.

Óvodai Hírek
A koronavírus közbeszólt, így most mindkét jeles ünnepünk megünneplésére rendhagyó
módon került sor. Mivel rendezvényeket nem lehetett tartani, ezért csoporton belül
készültünk megköszönteni az édesanyákat, nagymamákat és elbúcsúzni iskolába készülő
nagycsoportosainktól.
Anyák napjára verseket, énekeket tanultunk, és természetesen gyerekek saját kezűleg
készítettek ajándékot is. A kis műsorunkat videóra vettük, így az ovis és Faluházas
csoportban bárki megnézhette.
Évzáró és ballagó ünnepünkre is hasonlóan készültünk.
Zárásként a gyerekek eljátszották a „Répa” c. mesét, melyet év
közben nagyon megszerettek. A nagyok átvehették a ballagó
tarisznyájukat, majd versekkel, énekekkel köszöntek el
egymástól. Az ünnepi hangulatot, ebéd utáni zsúr emelte.
Köszönjük a szülőknek a sok finomságot.
A körülményekhez képest sikerült mindkét jeles napunkat
méltó módon megünnepelni, de azért reméljük a következő
tanévben visszatérhetünk a megszokott ünnepi formához.
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E-mail: facikonyv@gmail.com

FÁCÁNKERT-FALUHÁZ és KÖNYVTÁR
Telefon: 74/407-293 és email: faluhaz@facankert.hu
A járványveszély elmúlt, a faluház és könyvtár mindenki számára látogatható!
A könyvtárba folyamatosan érkeznek új könyvek.

Könyvajánló:

Christelle Dabos: A tél jegyesei
Anima lakói szerint a tárgyaknak lelkük van, különös adottságaik révén pedig
kommunikálni is tudnak velük. Ujjaik alatt összeforr minden, ami szakadt vagy törött,
érintésük nyomán feltárul a tárgyak és használóik múltja is. Ophélie azonban nem csak
ezért különleges: briliáns ügyességgel közlekedik a tükrökön keresztül.
Békés hétköznapjainak azonban a Matrónák döntése vet véget: el kell hagynia otthonát,
férjéül pedig a megmaradt világ legrosszabb hírű Sarkáról származó, gyűlölt és rettegett
kincstárnokot, Thornt szánják. De vajon miért éppen őt?
Új otthonában a Délibábosok trükkjeinek köszönhetően semmi
sem az, aminek látszik. A lánynak az állandó káprázattal és a
Sárkányokkal is meg kell küzdenie: a Légvár az a hely, ahol az
ember a saját gondolataiban sem lelhet biztonságra.
Ophélie ráébred, hogy a Légvár nemzetségei hatalmi harcának
közepébe csöppent. Hogy megmeneküljön, álruhát ölt…
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Önkormányzati Hírek

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
Óvoda/iskolakezdési támogatás 17/A §.
(1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, a képviselő-testület
pénzbeli óvoda/iskolakezdési támogatást nyújt a kérelmező törvényes lépviselő
részére, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) A támogatás mértéke gyermekenként:
(a) óvodás gyermek esetében 10 000 Ft
(b) alsó- és felső tagozatos gyermek esetében 12 000 Ft
(c) az első szakma vagy az érettségi megszerzéséig középiskolai tanulmányokat
nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetében: 15 000 Ft.
(3) A támogatás a tárgyév szeptember 30. napjáig kerül kifizetésre.
(4) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermekkel közös háztartásban élő
törvényes képviselő és a gyermek fácánkerti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezzen, és életvitelszerűen Fácánkert községben tartózkodjon.
(5) Óvodás

gyermek

esetében

a

Bogyiszlói

Kistarisznya

Óvoda

Fácánkerti

Tagintézményébe járó gyermek részesülhet támogatásban.
(6) A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáról a polgármester dönt kérelemre.
(7) 16 éves kor felett a kérelemhez mellékelni kell az iskola által kiállított iskolalátogatási
bizonyítványt és a kérelmező nyilatkozatát, mely szerint a tanulmányok az első
szakma, vagy az érettségi megszerzésére irányulnak.
A kérelem nyomtatvány letölthető
http://www.facankert.hu/ugyintezes_elemei/szocialis_ugyek/2020/kerelem-ovodaiskolakezdesi-tamogatas-igenylesehez.pdf
A kérelem benyújtási határideje 2021.09.15.
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A 2021.07.21-én megtartott képviselő testületi ülésen képviselő testület jóváhagyta a
veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntéseket.
Ezalatt idő alatt fontosabb döntések:
-

Tolnai utcában található 3 darab építési telek értékesítése.

-

Önkormányzat 2021 évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

-

Két pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a
Csapadékvíz Elvezető Rendszer I. üteme, Játszótér bővítése. Mindkét pályázat pozitív
elbírálásban részesült a kivitelezések elkészültek.

-

Fácánkerti Óvoda korszerűsítése kivitelező kiválasztása kivitelezés elkészült

-

2020.06.17-én történt villámárvíz helyreállítási munkálatainak kivitelezés
lebonyolítása.

-

Fácánkert külterület 0276/11 és 0276/12 helyrajzi számú ingatlanok kiemelt fejlesztési
területté történnő nyilvánításáról.

A képviselő testület döntést hozott a Jókai utca útburkolat felújítására árajánlatok bekéréséről.
Képviselő testület elfogadta a tájékoztatót a Fácánkert Pusztai ingatlanok házszámozásának
megállapítására.
Az önkormányzat a ravatalozó felújítására a Magyar Falu Program keretében támogatásban
részerült. A képviselő testület döntést hozott a kivitelezők kiválasztásáról. A felújítás
magában foglalja a nyílászárók cseréjét, tető szerkezet cseréjét, hidegburkolat cseréjét, előtér
térkőburkolattal való ellátását, épület belterének, valamint homlokzat festését. A pályázat
tartalmazza még egy darab halotthűtő berendezés beszerzését.
A képviselő testület meghatározta a Faluház evőeszköz készlet bérlési díjait, továbbá
módosította a Faluház bérlési időtartamokra vonatkozó bérleti díjait.
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Faluház bérleti díjai 2021.08.01. napjától

Időtartam

Fűtési időszakon kívül

Bérleti díj mértéke fűtéssel

04.01-10.14.

együtt 10.15-03.31

1.250.-Ft/óra

1.500.Ft/óra

4 óránál kevesebb

7.000 Ft

8.000 Ft

4-8 óra között

10.000 Ft

12.000 Ft

Éjszakát is magába foglaló

25.000 Ft

30.000 Ft

45.000 Ft

55.000 Ft

Foglalkozások,
sportprogramok, előadások
esetén
Vásárok, családi, baráti
események, civil szervezetek
bevételes programjai,
gazdasági társaság
programjai napközben 20.00
óráig

programok, bálok, zenés
rendezvények 14.00-másnap
8.00 óráig
Lakodalmak (péntek 16:00vasárnap 16:00)

Faluház evőeszköz készlet bérleti díjai személyenként 250 forint.
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Közérdekű információk
Fácánkert Község Önkormányzata

Telefon: 74/440-130

A Tolna Közös Önkormányzati Hivatal vezetője:
Ügyfélfogadási ideje:

Ezerné Dr. Huber Éva Jegyző
Kedden: 8-12 óráig

Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.00

Adóigazgatási ügyintéző, pénztár
Péntek: 8.00-12.00 Adóigazgatási
Ügyintéző Szakter Istvánné

Csütörtök:
Péntek:

Gazdasági ügyintéző
Gazdasági ügyintéző

8.00-16.00
8.00-12.00

Kellerné Martini Éva
Igazgatási ügyintézők
Föglein Ilona

Szerda: 8.00-12.00

Bucherné Mészáros
Valéria
Müller Alexandra
Jónás Edina
Polgármester:

Háziorvos:

Orbán Zsolt
Fogadó nap:
Hétfő 17:00-18:00
Dr. Erdősi József
Szerda, péntek: 11.00-12.30

Védőnő:
Hosszúné Horváth Klára
Hétfő, minden második csütörtök
Családsegítő szolgálat: Szőnyiné Madarász Erika
Községünkben idén született gyermekek
Kanálos Nolen
Jó egészséget sok boldogságot kívánunk!
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Gyermekorvos: Dr. Barna
Györgyi
Hétfő: 12.30-13.30.

74/440-130; 20/943-0977
Szerda: 8.00-10.00

FÁCÁNKERTI NAPOK
2021 AUGUSZTUS 20.
Helyszín: Szabácsy István Sport és Szabadidő Park
- Focikupa
- Habparti
- Szentmise az Imaházban
- Ünnepi megnyitó
- Kéméndi Tamás harmonika művész előadása
- Berek Mihály és Berek Dániel amatőr zenész
énekesek fellépése
- Kovács Gergő élőénekes műsora
- Juhász Diána a Budapesti Operett színház
szubrettje
- Magyar Rózsa énekes
- Varga Feri és Balássy Betty énekesek fellépése
- Szabadtéri bál a Tipsa Band-el
- Tűzijáték
Kísérő programok: - Kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás,
körhinta, céllövölde, horgászat
A helyszínen büfé, édességárus, játékárus, vattacukor, kukorica, hot-dog
A program változás jogát fenntartjuk!
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Autóbusz menetrend:
Tolna-Fácánkert-Öregfalu
Munkanapokon:
4:25, 6:20, 7:15, 12:25, 15:00, 16:23, 17:48
11:44,15:27,22.50

MÁV
Fácánkert-Szekszárd
Munkanapokon:
4:55,6:44,7:45,9:44,
15:44, 19:44,21:50
Szekszárd-Fácánkert

Öregfalu-Fácánkert-Tolna
Munkanapokon: 4:40, 6:35, 7:30, 12:42,
16:33,18:09,20:09

5:58, 7:59, 9:59, 11:59, 13:59,14:28,
15:59, 16:23, 17:59, 19:59

Szekszárd – Fácánkert – Öregfalu
Munkanapokon: 14.35
Fácánkert Öregfalu-Szekszárd 15:02

Szombat: Fácánkert-Szekszárd
6.35, 7:44, 9:44, 11.44, 15.44,
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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