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Balu a Fővárosi  Állatkert lakója meglátta 
 árnyékát, …. hosszú lesz a tél! 
 
 

Tartalomjegyzék: 
Faluház és Könyvtár hírei 2.old 
       
Programajánló  3.old 
 
Genercoop pályázat záró   4.old 
rendezvényéről  
 
 Egyházi hírek              5.old  
 Óvodai hírek   5.old  
Nyugdíjas Klub hírei  5.old 
Önkormányzati hírek  6-7.old 
Önkormányzat pályázati 
kiírása    8-9.old 
Önkormányzati ügyfél- 
fogadás rendje  10.old 
Vonat, buszmenetrend 11.old   
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       E-mail: faluhaz@facankert.hu 
 
 
Nyitva tartás: 
 
FÁCÁNKERT-FALUHÁZ NYITVATARTÁSA 

HÉTFŐ   9:00-17:00 

KEDD 12.30-19.30 

SZERDA   9.00-17.00 

CSÜTÖRTÖK 12.30-19-30 

PÉNTEK   9.00-17.00 

SZOMBAT   9.00-11.00 

VASÁRNAP ZÁRVA 

 
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás munkaszüneti napokon valamint a rendezvények ideje alatt 
módosulhat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heti és havi lapok:  
Kertbarát, Ridikül, Nők lapja, Honismeret, Praktika, Buci Maci  
 
 
Negyedévente könyvújdonságok! 
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Faluház és Könyvtár programajánlata 

 

2020. március 13. 16.30 Kézműves foglalkozás Gulyás Évával- 

Kosárfonás pedig náddal 

2020. március 14. 14.00  Stressz kezelés, öngyógyítás 

     előadás 

     Jóga a gyakorlatban – vezeti Holló Eszter 

2020. március 20. 17.00  Pályaorientációs rendezvény – Hiányszakmák 

     bemutatkozása 

2020. április 3.  16.30   Kézműves foglalkozás 

2020. április 16. 15.00  Senior Klub 

Kertészkedés, virágosítás a településen 

2020. április 6.  16.30               Süni zene – Könyvtári program 

2020. május 4.. 16.30 Sár József: Rovarkutató-állatvédő előadása – könyvtári 

program 

2020. május 8. 16.00   Kézműves foglalkozás 

2020. május 15. 17.00  Szülő Női Klub 

Vendégünk: Komjáthy Tamásné a Tolna Megyei 

Népművészeti Egyesület Elnöke 

2020. május 22. 17.00  Pályaorientációs rendezvény 

2020. június 5. 16.30                          Kézműves foglalkozás 

2020. június 6.  Senior Klub – Kirándulás  Tervezett úti cél: 

Somogyvámos –Krisnavölgy, Somogyvár Szent László 

emlékhely, Nikla -Berzsenyi Emlékház 

2020. június 13.   Nyárnyitó rendezvény 

 

Miről maradtál le? 

Például dr. Töttős Gábor egyetemi docens, helytörténész „Ódon derű, avagy ízelítő a régi 

Tolna megye humorából”című  személyes hangvételű előadásáról.  

A Faluházban 2020. február 13-án délután tartott előadásán saját könyveiből  idézett a szerző. 

A hallgatóság megtudhatta, hogy I. Ferenc  József gyermekkorában a valaha közigazgatásilag 

Fácánkerthez is tartozó, Kajmád - pusztán vendégeskedett. Kiderült az is , hogy Szekszárdon 

született Dienes Valéria,  az első magyar női egyetemi doktor, akinek kiváló, finom humora  

átszőtte írásait. 

Például a Bátai Sárköz Néptáncegyüttes/www.facebook.com/sarkozfolkdance/ táncosainak 

előadásáról, amely a helytörténész úr előadását követte. Programjukban meghallgathattunk 

két dalcsokrot / Erdélyi katonadalok és Sárközi dalcsokor/ Balogh Máté előadásában. Az 

együttes táncosai Madocsai  és Rimóci táncokat mutattak be az érdeklődőknek. 
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GenerCoop” – Egy közösségfejlesztő program 
 
 
 
A Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete (Harc) 2016. évben pályázatot nyújtott be 4 harci 

és 2 fácánkerti együttműködő partnerszervezettel közösen Harc és Fácánkert településeken 

közösségfejlesztő programok megvalósulására. A program lebonyolítására 2017.03.01 és 

2020.03.01 között került sor. 

A projekt során összességében több mint 271 program valósult meg. mintegy 8530 fő 

résztvevő bevonásával. A program kiemelt céljával összhangban – kisközösségek 

létrehozásának, fejlesztésének elősegítése, a helyi igények felszínre kerülése, a meglévő 

közösségek megerősítésének megvalósítása kapcsán, - számos program, esemény és 

rendezvény valósult meg. Ezeken a  programokon fiatalok és idősek együtt 

tevékenykedhettek, együtt alkothattak és közben egymás megismerésére is jutott idő. 

Fácánkerten 111 programon 3414 fő vett részt, és 16 alkalommal a két település 

együttműködésében szervezett esemény is megvalósult (családi táborok, családi kirándulások 

stb), amelyek elsősorban a családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését, a 

közösség- és civil szervezet fejlesztését  szolgálták. 

A projekt záró rendezvényére 2020.01.25-én került sor a Fácánkerti Faluházban, amelyre az 

önkéntes segítők már hetekkel korábban megkezdték az előkészülteket.  Még egyszer 

szeretnénk megköszöni a segítők önzetlen munkáját, mellyel elősegítették a program 

zökkenőmentes lebonyolítását.  A záró rendezvényen a projekt eredményeinek bemutatásán 

túl, a résztvevők megtekinthettek egy a projektről szóló kisfilmet is, ami visszaadta a 3 év 

hangulatát, a közösen megélt élményeket, s mindenki viszontláthatta magát a képkockákon. 

Egy nem hagyományos „divatbemutatóra” is sor került, ahol harci és fácánkerti résztvevők 

mutatták be azokat a kreatív ruhákat, pólókat, újrahasznosított farmerruhákat és kiegészítőket, 

melyeket közösen készítettek a különböző foglalkozásokon. A bemutató nagy sikert aratott, a 

közönség állva tapsolta meg a vállalkozó szellemű ifjakat és idősebbeket. Őket a 

köszönetnyilvánítások és visszaemlékezések követték, majd a Partwish zenekar akusztikus 

koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. 

Lezárult a 3 év, s közben  elindult egy folyamat, melynek hozadékaként igényként merült fel 

az emberek részéről, hogy alakuljon egy Családi klub, melynek keretében továbbra is 

találkozhatnak és közös programokat valósíthatnak meg. Ígérem folytatjuk, de addig is aki 

szeretné megnézni a projektről készült fotókönyvet az megteheti a könyvtárban 

Rikker Anita Márta projektmenedzser                                                                                                                          

EFOP-1.3.5-16-2016-00445 – 

Társadalmi szerepvállalás és 

közösségfejlesztés – Generációk 

együttműködésben (GenerCoop)  
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Katolikus Egyház hírei: 

„A nagyböjt a keresztény közösségekben a 

húsvét előtti negyven napos előkészületi, 

bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus  

Krisztus feltámadásának ünnepére való 

felkészülés a hitben való elmélyülés, a 

kiengesztelődés a lemondás révén. A vallásos 

gyakorlat középpontjában, ebben az 

időszakban a bűnbánat, a megtisztulás az 

áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az 

ember és az Isten iránti szeretetét. A nagyböjt 

lelkületének része az ima és a szegények 

megsegítése is. A nagyböjti időszakra eső hat 

vasárnapot az egyház nem tekinti böjti napnak, 

ezért a böjti időszak a 7. század óta 

hamvazószerdával kezdődik. Nagyböjt utolsó 

hete virágvasárnappal kezdődő nagyhét. 

Hamvazószerda idén (03.26.) nagypéntek 

(04.10.) szigorú böjti nap. Tilos a hús 

fogyasztása, a nap folyamán háromszor szabad 

enni, de csak egyszer jóllakni. Megtartása a 

betöltött 18. évtől megkezdett 60 évig 

kötelező. Fel vannak mentve a betegek, terhes 

és szoptató anyák, a megerőltető munkát 

végzők, akik más asztalnál étkeznek . 

Szentmisék időpontja Fácánkerten: március 

08., március 22., április 05. 
 
 
 

Nyugdíjas klub hírei: 

2020. március 14-én a Klub Tagjai Tamásiba 

mennek fürödni.  

Rendszeres résztvevői a Faluház és a Könyvtár 

programjainak.  
 
 

Bogyiszló Kistarisznya Óvoda Hírei 

Óvodánkban  mint minden évben,idén is februárban tartottuk a farsangi bált. A gyerekek 

változatos, színes, ötletes jelmezekbe bújva búcsúztatták az idei telet. Vidám kis farsangi 

műsorunkra sokat készültünk, verset, táncot, éneket tanultunk. Az óvodások műsora után 

felvonulással tettük hangulatossá a napot, a vendégek és szülők szívesen álltak be közénk, majd 

kezdetét vette a mulatság.  A mulatság alatt ételt és italt is lehetett vásárolni a büfében, melyet a 

szülők biztosítottak. Aki éppen nem táncolt csillámtetoválást is készíttethetett. A bál végén 

tombolasorsoláson nyerhettek a gyerekek különböző játékokat, a fődíj pedig egy torta volt, 

melyet szintén egy szülő ajánlott fel. Az ebből befolyt összeget az óvodások kirándulására 

szeretnénk fordítani. Terveink szerint márciusban Budapestre mennénk busszal a Tropikáriumba. 

Áprilisi programjaink: húsvéti ünnep csoportunkban, anyák napja, óvodai beíratás ( április 20-

21).Májusi programjaink: gyereknap, évzáró ballagással egybekötve. Köszönjük szépen 

mindenkinek a részvételét és a sok segítséget!    
                                                                                                                                          -   Óvónők - 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Fácánkert Község Önkormányzatának képviselő-testület 2020.02.12-én elfogadta az 

önkormányzat  2020 évi költségvetését.  Az önkormányzat tervezett kiadásainak és 

bevételeinek főösszege 110.996.118 forint.  A főösszeg tartalmazza az önkormányzat 

működési kiadásainak, a kötelező feladatok ellátásához átadott finanszírozást, valamint a 

pályázati támogatásokból megvalósuló fejlesztéseket. 

Az önkormányzat kötelező feladatainak egy részét  társulásban tudja ellátni ilyen például: a 

Tolna Családsegítő Központ által fenntartott társulás, amelyben házi segítségnyújtás, család 

és  gyermekjóléti feladatok ellátása végzik. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátását Tolna, Fadd, 

Bogyiszló településekkel is közösen látja el az önkormányzat. Az óvoda működtetését a 

Bogyiszló-Fácánkert Óvoda fenntartó társulás látja el. A hivatali feladatok ellátását 

2020.01.01-től a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

Az önkormányzat 2020. évben tervezett fejlesztései: 

Temető parkoló felújítása 

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 

Óvoda udvarában játszótéri eszköz beszerzése 

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 

A képviselő-testület elfogadta a Tolna Önkormányzati Tűzoltóság és a Forgatós Közhasznú 

Egyesület 2019 évi működéséről szóló beszámolót. 

A Magyar Falu program keretén belül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna megyében 

felújításokat végez. Fácánkert Község közigazgatási területét illetve megközelítését érintő 

útfelújítás a következő szakasz 51164 j. Fácánkerti bekötő út 3+195-5+118 km szelvények 

közötti szakasza. Az útfelújítás tervezése van folyamatban a kivitelezés a közbeszerzési 

eljárást követően kerül sor. 

A képviselő testületi ülésen döntés született, hogy az önkormányzat 2020 évben több nem 

kötelező védőoltás finanszírozását vállalja. 

A gyermekek öt éves koruk alatt különösen érzékenyek bizonyos betegségekre, hiszen a 

védekezésért felelős immunrendszerük még éretlen. Az időben adott védőoltásokkal meg 

tudjuk óvni őket bizonyos fertőző betegségektől 

 

Védőnő hírei: 

A múlt évben hat csecsemő született településünkre. Egy kislány, Reiminiusz Lorena 

Natália. 

Kisfiúk Kovács Zalán Attila, Jankovics Marcell - vele 4 hónaposan költöztek ide a 

szülei, Varga Márk József, Almási Barna Nimród, Fehérvári Vilmos. Nagyon jó 

egészséget kívánunk Nekik és családjuknak.  

 

 

 

- Hosszúné Horváth Klára, védőnő - 



7 
 

Rotavírus elleni védőoltás (Rotarix) 

 csecsemők és kisdedek hasmenéssel, hányással, lázzal járó megbetegedése 

 minél kisebb a gyermek, annál nagyobb a folyadékvesztésből következő kiszáradás 

veszélye 

 szájon át adandó, és két adag szükséges a védettséghez 

 

Agyhártya elleni védőoltás (Bexsero) 

 a védőoltás a leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozóknak, vagyis a 

csecsemőknek, az 5 év alatti kisgyermekeknek való 

 A legtöbb fertőzésért és halálos kimenetelű betegségért Európában és Magyarországon 

is a meningococcusbaktérium B típusa a felelős 

 3 hónapos kortól kapható.  

 2 éves kor alatt  3 vagy 4 oltás kell belőle, 2 éves kor felett 2 oltás kell belőle 

 Combba, izomba adandó 

Kullancs által okozott agyhártyagyulladás: (ENCEPUR FSME) 

A hazai erdőkben, mezőkön találkozhatunk olyan kullancsokkal, amelyek hordozzák az 

agyvelő-gyulladást okozó kórokozót 

 Magyarországon a betegség viszonylag ritkán fordul elő, de súlyos 

következményekkel járhat. 

 Általában 2 éves kor fölöttiek kapják 

 Combba, izomba adandó 

 Összesen 3 oltás kell 

A képviselő testület döntött a tanyagondnoki szolgálat munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 

A szolgáltatást az önkormányzat 2014.10.01-től működteti az új pályázat kiírására amiatt 

indokolt mert a munkakört betöltő tanyagondnok az idei évben nyugállományba vonul. 

A pályázati kiírás részleteit a következő oldalon olvashatják. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agyhartyagyulladas.com/agyhartyagyulladas-kiket-erint
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FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 20/A. § alapján  

     pályázatot hirdet 

   Tanyagondnok munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7136 Fácánkert, Árpád u. 12. 

A munkakőrbe tartozó lényeges feladatok 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően a tanyagondnoki feladatok 

teljes körű ellátása. Az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban való közreműködés. Az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így  a háziorvosi rendelésre szállítás, • az 

egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati 

segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;  az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek 

szállítása, Egyéb szállítási szolgáltatások: tüzelőszállítás, gázpalack csere, postai 

küldemények feladása, közreműködés a település üzemeltetési feladatok ellátásában. Egyéb 

szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, az önkormányzat informálása a lakosság 

részéről felmerült igényekről. egyéb gyermekszállítás. 

Illetmény juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

-  8 Általános,  

- B kategóriás jogosítvány, 

- Magyar állampolgárság  

-  Büntetlen előélet  

-  Cselekvőképesség  

-  Falu- és tanyagondnoki képzettség vállalása (1 éven belüli megszerzése)  

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent 

-  falu- és tanyagondnoki alapképzettség megléte, 

-  tanya gondnoki munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

-   helyismeret  

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz  

- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, falu- és tanyagondnoki 

végzettséget igazoló dokumentum másolata  

-  jogosítvány másolata  

-  sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az 

igénylésről szóló másolat  
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-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

-  pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik  

-  nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez 

szükséges tanfolyam elvégzését ( amennyiben nem rendelkezik falu- és 

tanyagondnoki képesítéssel)  

-  nyilatkozat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (10) 

bekezdésében foglaltak vállalásáról  

-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata nyilvános vagy zárt képviselő-testületi 

ülésen történő tárgyalását kéri  

A munkakör betölthetőségének időpontja 

A munkakör a pályázatok elbírálása után legkorábban 2020.06.01-vel betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbán Zsolt polgármester nyújt, 

+36209657111-es telefonszámon. 

Pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton Fácánkert község Önkormányzatának címére történő megküldésével 

   (7136 Fácánkert, Árpád u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati  

 adatbázisban szereplő azonosító számot:01/193/2020, valamint a munkakőr  

 megnevezését: Tanyagondnok 

 Elektronikus úton Orbán Zsolt polgármester részére a facankert@facankert.hu e-mail  

 címen keresztül 

 Személyesen: Fácánkert község Önkormányzatának székhelyére Tolna megye, 7136  

 Fácánkert, Árpád u. 12. 

A pályázat elbírálásnak módja és rendje: 

A képviselő-testület bírálja el a beérkezett pályázatokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő 

kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.04.30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

Fácánkert Község Önkormányzata hirdetőtábláján 2020.02.26. 

Fácánkert Község Önkormányzatának honlapján   2020.02.26. 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.facankert.hu honlapon szerezhet. 

A közigállás publikálási időpontja 2020.02.26. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató 

által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 

szerv felel. 

 

 

 

 

mailto:facankert@facankert.hu
http://www.facankert.hu/
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TOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

FÁCÁNKERTI IRODÁJÁNAK  

   ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

 

A Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője:   Ezerné Dr. Huber Éva Jegyző  

 

Ügyfélfogadási ideje:      Kedden:8-12 óráig 

 

Gazdálkodási feladatok ellátását  végzi   Kellerné Martini Éva  látja el  

 

Ügyfélfogadási idő      Kedden: 8-16 óráig  

 

                   Pénteken: 8-12 óráig 

 

Adóigazgatási , pénztár feladatok ellátását végzi   Szakter Istvánné    

Ügyfélfogadási idő  

 Kedden 8-16 óráig 

                   Pénteken: 8-12 óráig 

Igazgatási feladatok ellátását     Föglein Ilona 

        Bucherné Mészáros Valéria 

        Müller Alexandra 

        Jónás Edina 

Ügyfélfogadási idő:      Szerda 8-12 óráig 

 

Polgármester:       Orbán Zsolt 

        Fogadó nap: hétfő 

        17.00-18.00 

 

Háziorvos:        Dr. Erdősi József  

        Szerda, péntek: 11.00-12.30  

 

Gyermekorvos:       Dr. Barna Györgyi 

        Hétfő: 12.30-13.30. 

Védőnő: Hosszúné Horváth Klára     Hétfő 8.00-13.00 

Minden második és negyedik 

csütörtökön 

        74/440-130; 20/943-0977 
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     MENETRENDEK 

 

 

Vasúti menetrend     

 

Munkanapokon: Fácánkert- Szekszárd:   4:57, 6:35, 7:44, 9.44, 11.44; 15.27;  

15;44 19;44; 21.50;  

                          Szekszárd-Fácánkert: 5.58; 8.09; 10.09; 14.09; 14.41; 16.33; 

  18.09; 20.09 

         

Vasárnap         Fácánkert-Szekszárd  6.35; 9.44; 15.44; 19.44; 21.50; 

          Szekszárd-Fácánkert   8.09; 14.09; 18.09; 20.09 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Autóbusz menetrend: 

 

 

 

Munkanapokon: Öregfalu, Fácánkert-Tolna  4.35; 6.30; 7.13; 12.35; 15.10; 16.38; 

17.58; 23.00 

 

    

Hétvégén  nincs buszközlekedés a településen! 

 

 

 

 

 


