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Szállj, szállj 

ökörnyál,- 

jön az ősz, 

megy a nyár. 

Megy a nyár, a nevetős, 

komolykodva jön az ősz, 

csillámló derekkel, 

sárga levelekkel, 

szőlővel, mosolygóval, 

fűre koccanó dióval.  

(Csanádi Imre) 

Őszköszöntő 

2019-es ősz 

hírei... 
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7136 Fácánkert, Árpád u. 14 

74/407-293 E-mail: 

facankert@facankert.hu 

Faluház nyitva tartása: 

8.00  - 17.00 

 

Könyvtár nyitva tartása: 

Hétfő—Péntek: 

11.00—17.00 

Szombaton: rendezvénytől 

függően 9.30-11.00 

 

Könyvtári  szolgáltatások: 

Könyv, DVD, CD kölcsönzés 

 nyomtatás 

 Fénymásolás 

 Szkennelés 

 Laminálás 

Könyvajánló:Kicsiknek, nagyoknak 

 

Sztáray Irma: Erzsébet királyné kíséretében 

Sztáray Irma grófnő, Erzsébet királyné udvarhölgye visszaemlékezései, öt évről, amit 

Sissy szolgálatában töltött.  

A királyné kíséretében volt akkor is, amikor 1898. szeptember 10-én Genfben az anar-

chista merénylő leszúrta Erzsébetet. Ez az érdekes, izgalmas könyv leírja a királyné 

hosszabb, rövidebb utazásait. Ajánljuk olvasásra, szíves figyelmükbe! 

 

 



Faluház és Könyvtár őszi téli programajánlata 
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2019. november 9. Gyermek tánc 9:00– tól 

2019. november 9. Szülő– női klub JOGA torna 15:00 

2019. november 13. „Szeretni, élni, megélni”- 13:00—15:00.  

2019. november 15. Kézműves foglalkozás Kicsiknek és Nagyoknak Gulyás Évivel 

2019. november 16. Gyermek tánc 9:00 –tól 

2019. november 24. Senior –klub— Fellép: Kaczor Feri  16:00– tól A programra az in-

gyenes belépőjegyek átvehetők a Faluházban!! 

2019. november 29.17:00 Ifjúsági Közösség fejlesztés– Dr. Zacher Gábor Toxikológus 

előadása. A program mindenki számára ingyenes! A nagy érdeklődésre való tekintettel 

az ingyenes belépő jegyek átvehetők a faluházban! 

2019.. December 6. Kézműves foglalkozás Gulyás Évivel 

2019. december 7. Adventi szokások 16:15 – Kiállítás karácsonyi szalvétákból 

                            Télapó ünnepség Cseke Klárival 

2019. december 12.Adakozó Karácsony– Ifjúsági közösségfejlesztés—Mézeskalács ké-

szítés 

2019. december 14. Falukarácsony  15:00 

 

 

 
 

                             „  

 

 



                                  Katolikus Egyház hírei 

Országos Könyvtári Napok 2019. szeptember 30-október 6. 

Könyvtárunk is részt vett ebben az országos rendezvénysorozatban. Október 1-én a Kisovisok  

jöttek Ovikönyvtárba. Meghallgatták Benedek Elek: Tökváros c. meséjéből készült kis, rövid  

átírt változatot. Ismerkedtek a természetes anyagokkal. Színezéssel, ragasztással tökjelvényt 

készítettek.  

Október 3-án Szeri Árpád író, újságíró tartott előadást Tolna Megye Történelmi Atlasza cím-

mel. 

Október 6-án Könyves vasárnap keretében— Barátunk a természet címmel.  A résztvevők töb-

bek között memória játék formájában ismerkedtek a Faluház környékén található  növényekkel. 

Mesét hallgattak a leveli békákról. Vidám origamiban ugróbékát hajtogattak. 

Ínyenc rovat: 

Tök püréleves– Sült tökből :  Kb. tisztán 10 dkg sült tököt áttörünk vagy leturmixolunk, és a 

pépet mokkáskanálnyi vajjal 1-2 percig pároljuk. Feleresztjük 2-3 evőkanál vízzel, simára ke-

verjük, gyengén sózzuk, és kb. másfél dl tejjel feleresztve felforraljuk. 1 tojássárgáját elha-

barunk 1 kanál tejföllel—vagy sűrű tejszínnel -, és állandó keverés közben ráöntjük a forró 

levest. Pirított zsemlekockával tálaljuk.  

Töltött libanyak: Kb. negyed kg libamellet megdarálunk. A darált húst 1 áztatott és kifacsart 

zsemlével, 1 nyers tojással, zsírban pirított  reszelt hagymával, sóval, törött borssal jól ösz-

szegyúrjuk. 2 tojást keményre főzünk és meghámozzuk. A  nyakbőrt vigyázva lefejtjük, és jól 

megmossuk. Egyik végét összevarrjuk,  majd a tölteléket vigyázva a nyakbőrbe töltjük úgy, 

hogy a 2 főtt  tojást is belecsúsztatjuk és eligazítjuk, hogy középre kerüljön. Ezután bevarr-

juk a nyakbőr másik felét is. Levesben egy óra hosszat főzzük, majd zsírral bekenve a sütőben 

pirosra sütjük. A tölteléket készíthetjük sertéshúsból is.  
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November 19. Erzsébet napja— Árpád-házi Szent Erzsé-
bet II. András lánya volt, javait a betegek és rászorultak 
gondozásának szentelte.  

Szentmisék Fácánkerten: minden 2. vasárnap 15 óra 
(november 17., december 1., december 15.) 

Aki az ez évi egyházközségi hozzájárulást szeretné ren-
dezni, az a szentmisék előtt fél órával az imaházunkban 
megteheti.  (Fácánkert, Táncsics u. 8.)

 

 



Fácánkerti Óvoda hírei:  

.      Megújult óvodánkban sok változa-

tos és színes program várta a gyere-

keket az idei tanévben is. 

Többek között meghívást kaptunk az 

Idősek napjára a Faluházba, ahol egy 

őszi műsort adtunk elő a gyerekekkel. 

A Csiga - Biga  Alapítvány most már 

rendszeresen látogat el hozzánk Ku-

tyaterápiás foglalkozással, amit na-

gyon élveznek a gyerekek minden al-

kalommal. Különböző mozgásos játé-

kokat játszunk a kutyákkal együtt. 

Van olyan gyerek, aki eleinte nagyon 

félt a kutyáktól, most már a terápi-

ának köszönhetően szívesen ját-

szik velük. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az egész-

séges életmódra, így októberben 

egészségnapot is tartottunk, ame-

lyen sok programot valósítottunk 

meg. Pl.: gyümölcs kóstoló,zenés 

gimnasztika, különféle tornaeszkö-

zökkel játékok, színezők, feladatla-

pok, mese a higiéniáról, sütemény – 

és sütőtök sütés, evés – ivás… 

A gyerekek születésnapját eddig is 

megünnepeltük, de az idei tanévtől 

még nagyobb hangsúlyt fektetünk 

erre is. 

Programjaink közt szerepel még nov-

emberben fényképezkedés színház, 

valamint decemberben mikulás és 

falukarácsony. 
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Nyugdíjas Klub hírei: 

Egy júliusi szombaton Szegedre kirándultunk fürödni. A társaság néhány tagja sétát tett a város-

ban. Ez a program az Efop– 1.5.2.-16-2017-00027 projekt támogatásával valósult meg. 

Szeptember 7-én Dunaújváros volt az útirány itt a főszerep szintén a fürdés volt.  

Október 12-én ismét egy fürdőzős kirándulást tettünk be a programba ezúttal Tamásiba látogattunk 

el.  

Ezeken a kirándulásokon nemcsak a klub tagjai vehetnek részt. A településről bárki csatlakozhatott. 

November 23-án pedig megtartjuk a hagyományos Erzsébet-Katalin névnapi összejövetelünket, 

melyre mindenkit szeretettel várunk! Előzetesen Nyúl Pálné Irénkénél lehet érdeklődni! 

                                                                - Nyúl Pálné — 



 

2019. Október 13.-án Fácánkerten is Önkormányzati választás volt. 

A választópolgárok szavazatai alapján a település polgármestere Orbán Zsolt lett.  

Fácánkert Képviselő testülete : - Bakó Norbert 

                                     - Győrkyné Benke Margit 

                                     - Károlyi Kálmán 

                                     - Füredi Tamás 
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Önkormányzati hírek: 

Mikulás ünnepség Fácánkerten 

2019.december 7-én 16:00 órakor 

Helyszín: Fácánkert Faluház- Fácánkert Árpád u. 14. 

Program: 

Adventi szokások- Kiállítás Karácsonyi szalvétákból 

Mikulás műsor Cseke Klárival- A résztvevő 12 év alatti gyerekek megajándékozása. 

A részvételi szándékot 2019.12.02.-ig jelezni szíveskedjenek a résztvevő gyerekek nevével. 

Csomagot csak az előzetesen jelentkezőknek tudunk biztosítani! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A programon a részvétel ingyenes! 

Elérhetőség: 74/407-293 

Email:faluhaz@facankert.hu 
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SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS 

 

A szociálisan rászorulók részére a települési támogatás a téli fűtéshez természetbeni ellátásként, tűzifa

-támogatásként is nyújtható az erre a célra a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat 

erejéig. 

(2) A tűzifa-támogatás annak a szociálisan rászorulónak nyújtható, akinek az egy főre számított havi 

családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát, egyedül élő ese-

tén 200 százalékát nem haladja meg.  

(3) A szociális rászorultság megállapítása során előnyt élvez  

a) az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára, 

ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.  

(4) A tűzifa-támogatás mértéke családonként nem lehet kevesebb fél, és nem lehet több öt köbméter-

nél.  

(5) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakásban lakók esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetle-

nül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(6) A támogatás iránti kérelem november 15. és december 02. között nyújtható be . 

Önkormányzati  hírek: 



Közérdekű információk 

 

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti kirendeltsége Telefon:74/ 440– 130 
 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő, Szerda, csütörtök: 8.00-16.00  Adóigazgatási ügyintéző,Pénztár 

                              Kedden 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: hétfő 

17.00-18.00 

Háziorvos: Dr. Erdősi József Gyermekorvos:  Dr. Barna Györgyi 

Szerda, péntek:    Hétfő: 

11.00-12.30    12.30-13.30 

Védőnő:       Hosszúné Horváth Klára   

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

Autóbusz menetrend    MÁV 
Tolna – Fácánkert- Öregfalu     Fácánkert- Szekszárd 

Munkanapokon:       Munkanapokon: Fácánkert Község 

4:25, 6:20, 7:03, 12:25, 15:00, 16:29, 17:48, 22:50  4:57, 6:35, 7:44, 9:44, 11:44, 15:27, 15:44, 17:09, 
19:44, 21:50 

                      Szombat: 
Szekszárd – Fácánkert-Öregfalu    6:35, 7:44, 9:44, 11:44, 15:44 17:44 19:44, 21:50 

Munkanapokon:      Vasárnap: 
14:35       6:35, 9:44, 15:44, 17:44, 19:44, 21:50 

       Fácánkert – Nagydorog – Sárbogárd-(Budapest) 
Öregfalu – Fácánkert-Tolna    Munkanap: 
Munkanapokon:      5:58, 8:09, 10:09, 14:09,14:41, 16:33, 18:09, 20:09 

 4:38, 6:33, 7:18, 12:40, 15:15, 16:43, 18:03   Szombat: 
       5:58, 8:09, 10:09, 14:09, 16:09, 18:09, 20:09 

Öregfalu – Fácánkert- Szekszárd    Vasárnap: 
Munkanapokon:      8:09, 14:09, 16:09, 18:09, 20:09 

15:02 
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Óvodai beszámoló a 2018/2019 tanévről 

 

Az épület mind külső és mind belső állaga kifogástalan, a szükséges kiszolgáló helyiségek 

rendelkezésre állnak. A játszóudvar minden igénynek megfelelő, esztétikus, rendezett. A 

gyermekek fejlesztéséhez, játékigényük kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítva vannak.  

 

Megvalósult beszerzések: 

 csoportszobák, mosdó, folyosó festése festése, 

 gyermekmosdó,gyermek wc felújítása, új szappantartók, 

 redőnyök felszerelése egy csoportban 

 új szekrények csoportszobában 

 új gyermeköltöző szekrény folyosóra 

További pályázatot nyújtott be az önkormányzat „A Magyar Falu Program keretében” az 

udvari játékok, a fűtésrendszer, és az informatikai eszközök korszerűsítésére. 

 

A nyár folyamán mindkét intézményben megtörtént a csoportszobák fertőtlenítése, továbbá 

ablaktisztítások, a textíliák mosása, vasalása, játékok, eszközök fertőtlenítése, a 

kiszolgálóhelyiségek alapos nagytakarítása, a mosdók tisztasági meszelése. Az év folyamán a 

szükséges kisjavítások folyamatosan megtörténtek. 

 

Elvégzett továbbképzések, szakmai konferenciák 

 

- Pedagógiai Intézet – Autista gyermek tünetei, fejlesztési lehetőségek (2 fő) 

- Szülőkkel való kapcsolattartás (1 fő) 

- Országos Óvódai Szakmai  Konferencia (7fő) 

Figyelemmel kísérjük az országos továbbképzési lehetőségeket, konferenciákat, szakmai 

tájékoztatókat. Kihasználjuk az ingyenes – pályázati továbbképzési ajánlatokat, az on-line 

konferenciákat. 

 

Belső ellenőrzésünk területei: 

- írásbeli adminisztráció 

- gyermekmegfigyelés 

- tervezett tevékenységek megfigyelése 

Külsö ellenőrzések: 

- szakszolgálati megfigyelés 5 alkalommal (pedagógiai megfigyelés) 

- Magyar Államkincstár ellenőrzése (2017 és 2018 évre visszamenőleg) 

- Járási Hivatal ellenőrzése 

A szakmai jellegű ellenőrzések során elemeztük a kollegák módszertani, pedagógiai 

munkáját. A szakszolgálati megfigyelések alkalmával mindkét intézményről, az ott 

dolgozó pedagógusokról elismerő, pozitív véleményt kaptunk. 

Pilisi Benjaminné 

Óvodavezető h. 
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