
Októberben népszámlálás 

Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt alkalommal történt népszámlálás,  az első az 

1869. évben. Az idei a 15. a cenzusok sorában.  A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hason-

ló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 

0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre – pontosabban a követke-

ző évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tarta-

nak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó köteles-

sége.                                                                                                                                                 

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?                                                                           

Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor arra – az emberek 

többsége nem kedveli.  A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor 

olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által 

előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényel-

metlenséggel jár.  A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik 

arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a 

kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy inter-

net. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás kétségtelenül 

az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartás-

ba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még 

csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az inter-

netes kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez.      

A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik.                                          

A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben e-pontokat hoztak 

létre. Fácánkerten  e-pontként működik a Könyvtár. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes 

biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére.                             

A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz igénybe.                                      

Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten 

vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Szigorúan titkos!                                                                                                                                           

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken 

nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik.                                        

A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne 

legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szigorú 

titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben tör-

ténik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem 

hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt.                                     

A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülöní-

tetten tárolja.  Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett 

papírhulladékot újrahasznosítják.                                                                                                        

Biztonságunk érdekében                                                                                        

Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió 

lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében.  A számlálóbiztosok sorszámmal ellá-

tott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól.  Az igazolvány a garan-

cia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. 
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Érik a szőlő, hajlik a vessző—Szüreti Mulatság  

Fácánkertben 
Időpontja: 2011. szeptember 24. 

A Fácánkerti Faluház és Fácánkert Község Önkormányzata szervezésében a hagyományokhoz híven az idei évben 

is lesz szüreti felvonulás. 

15.00     Bíró és Bíróné kikérése a Faluháznál 

              Szüreti felvonulás: Faluház—Árpád utca—Zrínyi utca—Sportpálya—Aluljáró—Táncsics utca— 

                                                                                                                            Árpád utca—Faluház 

16.00      „Ültessünk egy fát a jövő nemzedékének” - minden 2010. január 1. követően született kisgyermek  

                részére egy fácska kerül elültetésre 

16.30       Szüreti műsor a szabadtéri színpadon vendég táncegyüttesek részvételével 

20.00       Szüreti batyus bál—melyen a részvétel ingyenes. 

 

Aki szeretne hozzájárulni a rendezvény sikeréhez attól 

szívesen fogadunk sütemény, üdítő, bor és szőlő felaján-

lásokat, melyet a Faluházban lehet leadni minden nap 

17.00-19.00 óra között. 

Aki fel szeretne öltözni szüreti ruhába a felvonulásra, 

azonban nincs neki, azoknak is szívesen segítünk. 

 

A szervezünk mindenkit sok szeretettel várnak a  

felvonulásra és a bálra  

 2 Fácánkerti Kisbíró 

Rendezvények, Programok 

Könyves Vasárnap 

2011. október 9-én 10-12 óráig 

Kézműveskedés, mese illusztráció, játékos 

vetélkedő. 

Nagymamák és anyukák recept és kézimunka 

minták cserélése 

Intertnetezés 

A belépés díjtalan 

Mindenkit sok szeretettel várunk a 

Könyvtárban. 

  Károlyiné Papp Ildikó könyvtáros 

Idősek Napja 

2011. október 1. 

Helyszín: Faluház  

Szervező: Károlyiné Papp Ildikó és Konyecsnyi Lászlóné 

 

 

Kosárfonó tanfolyam 

2011. szeptember 6-október 11 

minden kedden 17.00-18.00 

Tanfolyamvezető: Rottler Ádám kosárfonó 
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Könyves Vasár 

 

Pályázatok 
Benyújtásra került 2011. augusztus 31-vel az egykori iskola épület (Fácánkert, Árpád u 34) ifjúsági szálláshellyé alakítása. 

Nyertes pályázat esetén az épület új funkciót kap és egy 35 férőhelyes ifjúsági szálláshely kap helyet benne. Az épületben 

kialakításra kerül 3 db 6 ágyas, 4 db 4 ágyas, 1 db 2 ágyas szoba. Fejlesztéssel új lehetőségek nyílnak meg a falu számára, 

mely egyéb kiegészítő szolgáltatások (falusi turizmus) fejlesztését is magával hozza. A beruházás értéke 35.000.000.– Ft. 

A várható döntés időpontja 2012 tavasza. A pályázat benyújtója a Forgatós Közhasznú Egyesület. 

 

A Jövőnk Energiája Alapítvány (Paks) kiírására az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Községháza energetikai 

fejlesztésére. A fejlesztés eredményeként napkollektorok kerülnek elhelyezésre a Községházán, ezzel is csökkentve a 

fűtési és energia költségeket. A pályázat elbírálására várhatóan az ősz folyamán kerül sor, s ezt követően kezdődhet a 

kivitelezés. 

 

Az IFJ-GY-11-A pályázati kiírásra szintén benyújtásra került pályázat a gyermek és ifjúsági programok, táborok 

támogatására. A pályázati programban szerepel a gyerekeknek különböző foglalkozások, rendezvények, tábor lebonyolítása. 

A program időpontja 2011. szeptember 1– 2012. április 30. 

Útfelújítás 
A napokban ismét útfelújításra került sor a Fácánkertben. Az úgynevezett bitumenes emulziós módszerrel felújított út 

területe mintegy 4000 négyzetméter. A munkák érintették a Rákóczi utcát (600 négyzetméter), az Öregfalusi 

buszfordulót (100 négyzetméter) és a Béke utcát (3000 négyzetméter) A szilárd útburkolat elkészült egészen Béke utca 

utolsó dombjáig, azaz majdnem a temetői elágazóig.  A fennmaradó szakaszokra kőterítés került a  temető felé, illetve a 

Béke és a Bethlen Gábor utca végéig. Tervben van ezeknek a szakaszoknak a hasonló eljárással történő felújítása is (még 

mintegy 1200 négyzetméter) , valamint a temetőnél egy járólapok felhasználásával történő parkoló kialakítása. Még ebben 

az évben szeretnénk a kialakult út széleit rendezni, illetve az elégséges vízelvezetés érdekében még földmunkát végezni.  

Kérem, vigyázzunk közösen az elkészült útjainkra!   

Az ottlakók türelmét és a munkálatok alatt történő együttműködését köszönjük! 

Méhnyakrák-megelőzést szolgáló oltás támogatása 
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a szülők egyetértése esetén támogatást nyújt a fácánkerti 

kislányok méhnyakrák-megelőzést szolgáló oltására. A támogatásra az a fácánkerti állandó lakóhellyel rendelkező 

leánygyermek jogosult, aki törvényes képviselőjével életvitelszerűen Fácánkert közigazgatási területén él. 

A teljes védelmet egy három oltásból álló oltássor nyújtja, melynek költsége körülbelül 56.000 forint. Az önkormányzat az 

oltássor költségének 2/3 részét vállalja, a fennmaradó összeget, oltásonként mintegy 6200 forintot az oltást igénylő  

szülőknek kell vállalniuk. A támogatásra a gyermek abban az évben jogosult, melyben a tizenharmadik életévét betölti.  

Az oltásról az érintett korosztály szüleit Csontos Judit védőnő fogja tájékoztatni. A támogatott oltásra első alkalommal 

2011. évben kerülhet sor, azoknak a gyermekeknek az esetében, akik ebben az évben töltik be a 13. életévüket. 

Faluház és Könyvtár nyitvatartása 
Hétfő: 17.00-19.00             Kedd: 13.00-16.00          Szerda: 17.00-19.00        Csütörtök: 13.00-16.00   Péntek: 15.00-19.00 

Rendezvények, Programok 
Kézműves foglalkozás gyerekeknek—kéthetente pénteken 17.00-19.00 

                      2011.09.09,                2011.09.23               2011.10.07. 

Kreatív Kézműves Klub felnőtteknek október hónaptól havi 1 alkalommal   hétköznap 17.00-20.00 

Várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik  meg akarnak tanulni különböző kézműves technikákat. 

A klub minimum 6 fő jelentkezése esetén indul. A részvétel ingyenes. Jelentkezési határidő : szeptember  30. 



Cégnév 

Fácánkert, Árpád u. 12. 

Tel/Fax: 74-440-130 

E-mail: 

onkormanyzat@facankert.koznet.hu 

Fácánkert Község 
Önkormányzata 

Már a weben is elérhetők 

vagyunk! 

pelda.microsoft.com 

Közérdekű adatok: 

Polgármesteri Hivatal: 

Ügyfélfogadás  

hétfő-szerda: 8.00-16.00 

péntek:        8.00-13.30 

Polgármester:  Orbán Zsolt 

Fogadó nap: hétfő 17.00-18.00 

Körjegyző: Dr. Varga Katalin 

Fogadó idő:  

Péntek:  8.00-12.00 

Háziorvos: 

Dr. Erdősi József 

Szerda, péntek: 11.00-12.30 

Gyerekorvos: 

Dr. Barna Györgyi 

Hétfő: 12.30-13.30 

Védőnő: 

Csontos Judit 

Hétfő, kéthetente csütörtök 

Falugazdász 

Tolnán és Szekszárdon 

 Volán menetrendszerinti járatok  

Tolna-Fácánkert-Öregfalu  

 Munkanapokon: 4.25, 6.20, 7.15, 11.40, 15.00,  

                                            16.15,  22.55 

 Keddi és pénteki napokon: 11.40 

Öregfalu—(Fácánkert)-Tolna 

 Munkanapokon: 4.40, 6.35 , 7.30, 12.42 

                                            15.15, 16..32                                         

 Keddi és pénteki napokon: 11.50 

MÁV (2010. december 13-tól) 

Fácánkert-Tolna-Mözs-Szekszárd       

Munkanapokon: 4:56, 9:50, 13:50, 15:20 

Hétfő-vasárnap: 6:41, 7:55,  11:50, 17:50, 18:45, 19:50, 21:54 

Fácánkert-Nagydorog-Sárbogárd-(Budapest):   

Munkanap:     8:07, 12:03, 14:33, 16:46 

Hétfő-vasárnap: 06:00, 7:16, 10:03, 14:03, 16:03, 18:03, 20:03 

A Kiskép története 
A Falunapot megelőző csütörtökön egy kis különítmény—Dr. Varga Katalin körjegyző asszony és Koncz Ádám 

hitoktató vezetésével—Tolnán járt a Festetich utcában a 90 éves Leibhardt  Misi bácsinál, aki adatokat tudott 

szolgáltatni a Kisképről. 

A Kisképet az 1870-as években emelték. Ez a terület valaha tolnai községi legelő volt, s itt legeltették a juho-

kat, birkákat. Egy ilyen alkalommal  egy forgószél a magasba emelte a legeltető juhászt és  nyáját. A juhász  

ekkor megfogadta, hogy ha az Isten lesegíti a földre, akkor emléket állít. 

A szobor  belsejében egy festett kép volt, mely egy  pléhlemezre festett juhászt és a nyáját ábrázolta ahogy 

a forgószél felemeli birkáival együtt.  A kép a juhászt hegyes juhászkalapban széles karimával pásztorbottal  a 

kezében ábrázolta,  s a tetején egy kereszttel. A tolnai svábok e szobrot valaha „pildstickl-nek”  - képecskének 

nevezték.  

1949-ben id. Leibhardt Mihály és felesége  (Misi bácsi szülei) jelentősebb összeget  adományoztak a tolnai plé-

bániára az  akkor megrongálódott Kiskép helyrehozatalára. Valaha körmenet ment ki a Kisképhez , ahol a hely-

rehozatalt követően újra felszentelték a szobrot. 

A későbbiekben egy orosz  katonai teherautó nekitolatott a képnek, s az enyészetté vált a valaha szebb napo-

kat megélt szobor, ahol ma már csak romokat találhatunk. 

Fácánkert Község Önkormányzata a fácánkerti lakosok segítségével szeretné újra helyreállítani a szobrot. 

Várjuk azok jelentkezését akik segíteni tudnak a szobor helyrehozatalában. 

                                                                                                Fácánkert Község Önkormányzata 

2011.októb 


