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Fácánkert község honlapja: www.facankert.hu 
 
 

Lassan vége az évnek. December van. 

 

 Advent, Karácsony, mely a várakozás, készülődés a szeretet ünnepére-, a Karácsonyról szól! 

 

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig 

számított időszak. 

 A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig tart. 

 Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, 

 Egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FFááccáánnkkeerrttii  KKiissbbíírróó  
 

Fácánkert Község Önkormányzata                   2020. év 4. szám December 
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FÁCÁNKERT-FALUHÁZ és KÖNYVTÁR 
 

MÉGEGYSZER KÖSZÖNJÜK AZOKNAK, AKIK ÖNKÉNT VÁLLALTÁK 

 és SZÁJMASZKOT VARRTAK a TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉLŐK SZÁMÁRA! 

 

 
Az idei esztendőben a koronavírus miatt mind a könyvtár, mind a faluház sajnos többször zárva tartott. A 

járvány helyzet feloldása idején azonban számtalan érdekes programmal vártuk a lakosságot. Sor került 

középkori fegyverbemutatóra, Pszichológus látogatott el hozzánk, aki tanácsokkal látta el a szülőket a 

gyermekek nevelését érintő témakörben. 

Lehetőség nyílt a rendszeres kézműves foglalkozásokra, Jóga tornára, kertészeti előadásra. 

Megrendezésre került az Idősek napja! A szép korúak igen nagy létszámmal részt vettek az ünnepségen. 

A két jeles fellépő pedig gondoskodott a jó hangulatról. 

Mindezek kapcsán az emberek együtt voltak, közösséget alkottak. Új ismeretekre tettek szert, és ami a 

legfontosabb, hogy kikapcsolódtak és jól érezték magukat. 

A zárva tartás idején a könyvtári szolgáltatásokat (könyvkölcsönzés, nyomtatás, 

fénymásolás) telefonon, emailban lehet igénybe 

venni!  

Telefon: 74/407-293  

Email: faluhaz @facankert.hu 

Programok képekben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKöönnyyvvttáárr 

mailto:facikonyv@gmail.com
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Fácánkert faluház és könyvtár 2021. évre tervezett programjai 

 

 

Remélhetőleg a következő esztendőben  lehetőség nyílik a különböző programok megvalósítására és az emberek újra 

közösségbe „kovácsolódjanak”.  

 

- Minden hónapban kézműves foglalkozás Gulyás Évivel- süthető gyurmából evőeszköz készítés, kerámiaalap 

munkák, batikolás, Húsvéti tojásfestés, anyák napi ajándékkészítés és így tovább.  

 

- Szenior klub foglalkozások megtartása – Témái: egészség, szórakozás,  

 

- Szülő- Női klub - Témák: jóga, torna, ismeretterjesztő előadások, gyerekekkel együtt 

 

- Pályaorientációs témanap – szülők és gyerekek részére- Keresett és hiányszakmák bemutatása- Többek között: 

egészségügy,- turizmus, vendéglátás, 

 

- Fácánkerti Nap tervezett időpontja: 2021.08.20. 

 

- Elszármazottak találkozója (kora ősszel)  

 

- Idősek napja 2021.10.01. 

 

- Egészségnap (november) 

 

 

- Adventi készülődés 

 

- Mikulás ünnepség a faluházban 

 

- Falu karácsony 

 

Ezen felül zenés esték a faluház melletti téren, a nyár folyamán! Kézműves „szakkör” elindítása. (pl. hímzés 

elsajátítása a fiatalabb korosztály számára). 

Selyemfestés egy szakember közreműködésével. Az elkészült munkákból kiállítás. 

 

Közlemény 

 
 

Az Országos Főállatorvos 4/2020. számú határozata az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (a továbbiakban: Éltv.) 42. § (4) bekezdése és 52. § (3) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján, 

élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi HATÁROZATOT. Tekintettel arra, hogy az őszi 

vadmadár vonulási útvonalak hazánkon is áthaladnak, és a madárinfluenza terjedésében a vadmadaraknak kiemelt szerepük 

van, valamint arra, hogy nemrég Európa észak-nyugati részén számos országban már nemcsak vadon élő madarakban, 

hanem baromfiállományokban is megjelent a madárinfluenza vírusa, a fertőződés kockázatának csökkentése érdekében az 

alábbiakat rendelem el. Magyarország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan azonnali hatállyal elrendelem 

a baromfik zártan tartását. Amennyiben a kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, abban az 

esetben az állatokat állattartó épületbe bezártan kell tartani, a 3/2017. számú Országos Fő állatorvosi határozat 1. e.) 

pontjában foglaltakkal összhangban. E határozatot az Agrárminisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti 

hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít. E határozat 

rendelkezései azonnal végrehajtandóak. E határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerős, azonban 
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a határozat közlésétől számított harminc napon belül –jogszabálysértésre hivatkozással –a határozat bírósági felülvizsgálata 

kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet az 

Agrárminisztériumhoz(1055 Budapest, Kossuth tér 11.)kell benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálatának illetéke 30.000Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat 

végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság 

–tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában –tárgyaláson kívül bírálja el. 

 

 
        Önkormányzati Hírek 

 

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 7/2019. (VIII.29.) sz. rendelete 

szabályozza a köztisztasággal kapcsolatos feladatokat. 

A 2020. évi nyári esőzések nyomán – amely mindenki által ismert mértékű kárt okozott 

a lakóházak előtt átereszen létesítendő kapubejáró maximum 10 méter lehet. A kapubejáró szélesítésére az önkormányzathoz 

írásbeli kérelmet kell benyújtani. A szélesített kapubejáró alatt minimum 400 mm átereszt kell fektetni. Vízelvezető árkok 

betemetése nem engedélyezett. A rendelet hatályba lépésének ideje 2020.11.01. 

Döntés született a településen vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulásának meghatározásáról. 

a közműfejlesztési hozzájárulás mértéke ivóvíz rákötés esetén gazdasági társaságoknak (közkereseti társaság, betéti társaság, 

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság), szövetkezeteknek, egyesüléseknek, valamint azon egyéni 

vállalkozóknak, akik tevékenységüket nem lakóingatlanukban végzik a tényleges bekerülési költség, de minimum 

250.000,-Ft/ingatlan, 

-  a hozzájárulás ivóvíz rákötés esetén magánszemélyeknek, egyesületeknek és alapítványoknak díjtalan, 

-  a hozzájárulás mértéke szennyvíz rákötés esetén a tényleges bekerülési költség, de minimum 120.000,-Ft/ingatlan 

egységesen minden kérelmezőnek. 

A közműhálózatra történő rácsatlakozáshoz a polgármester a hozzájáruló nyilatkozatot abban az esetben adja ki, ha a 

kérelmező a közműfejlesztési hozzájárulás díját az önkormányzat számára befizette. 

Fácánkert Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül pályázatot nyert  

- Rendezvény szervező foglalkoztatására 

- Tanyagondnoki busz cseréjére 

- Kistarisznya Óvoda Fácánkerti Telephely fűtésrendszerének korszerűsítésére. 

A gépjármű beszerzése, valamint az óvoda épület fűtésrendszerének korszerűsítése 2021. évben megvalósul. 

Az önkormányzat az idei évben vis major pályázatot nyújtott be a június 17-én történt esővíz okozta árvíz károk 

helyreállítására. A pályázat elbírálás alatt van. 

Fácánkert Község Önkormányzata települési vízelvezető rendszer rekonstrukciójának I. ütemére pályázatot nyújt be a 

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A beruházás az alábbi területeket érinti 

- Árpád utca 38. és az Árpád utca 60. ingatlanok mögött található vízelvezető árkok 

- Kossuth Lajos utcában található vízelvezető árkok  

- Táncsics utcában található vízelvezető árkok 

A kivitelezés 2021. évben megvalósul. 

A település lévő lakóingatlanokat érintő vízelvezető rendszer rekonstrukciója több ütemben kerül kivitelezésre. A beruházás 

II. ütemére 2021. évben tud az önkormányzat pályázatot benyújtani. 

Fácánkert Község Önkormányzata 2021. évben pályázatot nyújt be a Szabácsy István Sport és Szabadidő Park területén új 

játszótér létesítésére a Jövőnk Energiája Térség Fejlesztési Alapítványhoz. 
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Az önkormányzat idei évben tíz év alatti gyermekek részére 80  mikuláscsomagot, valamint 119 a 65 év feletti személy 

részére karácsonyi csomagot ajándékozott. Az ajándékok kiosztása december 5-én megtörtént. 

A 2020. évben összesen 74 gyermek részesült óvoda, iskola kezdési támogatásban. 

- Óvoda kezdési támogatásban 11 fő részesült 

- Iskola kezdési támogatásban általános iskolás 49 fő részesült 

- Iskola kezdési támogatásban középiskolás 14 fő részesült 

 

Nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait folytató két diák részesült Bursa Hungarica ösztöndíj 

támogatásban 

A 2020. évben az önkormányzat támogatást nyújtott a újszülött gyermekek részére a rota vírus elleni, valamint a bexsero 

védő oltások kiváltásához. 

Gépjárműadó beszedését érintő változás 

A 2020. évi CXVIII. törvény 101§ alapján 2021.január 1-től az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos 

feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. 

Tájékoztató 2021. évi  kéményseprő ipari munkatervről 

A kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben , valamint a kéményseprő ipari tevékenység 

ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari szerv a 2021. évi 

kéményseprő ipari sormunka ütemtervét elkészítette. Fácánkerten az alábbi idő intervallumban látják el  a tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a feladatot. 

2021. március 01-2021.április 30.  

Fácánkert Község Önkormányzatának dolgozói, valamint a képviselő testület nevében Áldott, békés  

Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!  

 

 

            Orbán Zsolt sk. 

            polgármester 

 

Katolikus hírek 
 

 

 

 

Nemsokára itt a karácsony, ami a keresztények egyik legnagyobb ünnepe. 

Az ezt megelőző 4 hetet adventnek, készületi időnek nevezzük. 

Az advent szó a latin adventus (eljövetel) szóból ered. A keresztények várják az Úr eljövetelét. 

Advent 4 vasárnapján az adventi koszorúkon meggyújtjuk sorban a gyertyákat, melyek jelzik az ünnep közeledtét. A 

gyertya a világosság szimbóluma is, így utal Jézusra, a Világ Világosságára is. 

Az adventi időben a bűnbánat, imádság és a jó cselekedetek még kiemeltebben jelen vannak talán, mint az év többi napján, 

mintegy a lelkünket is készítve az ünnepre. 

Karácsony Jézus születésének az ünnepe. Isten emberré lett, és kisgyermek képében megszületett Betlehemben. 

Ezt az ünnepet mi is együtt ünnepelhetjük a Katolikus Imaházunkban december 25-én 15 órakor, ahol Ravasz Csaba tolnai 

plébános celebrál szentmisét. 
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Óvodai hírek 
 

A korábbi évekhez képest az idei ősz az óvodánkban is másként alakult, mint ahogy terveztük. A koronavírus 

járvány miatt a programok nagy része elmaradt. Ami megvalósításra került az is az egészségügyi előírások szigorú 

betartása mellett történt.  Egészségnap volt október végén. Itt a gyerekekkel közösen sütöttünk, főztünk. 

Készítettünk gyümölcssalátát, zöldségsalátát és persze sütőtököt is sütöttünk. Az elkészült ételeket együtt 

fogyasztották el a gyerekek. Kreativitásuk fejlesztésére terménybábokat is készítettünk. A gyerekek nagyon ügyesek 

voltak. 

Sor került még egy közös csoportkép készítésére. 

A mikulás az udvarba érkezett és az ablakba kirakott csizmácskákba kerültek a csomagok, a gyerekek nem kis 

örömére. 

 Bízunk, hogy a jövőben visszatér az élet a régi kerékvágásba, de addig is mindent megteszünk a gyerekek 

biztonságáért, és fejlődésükért!  

   

Mindenkinek Áldott Békés Karácsonyt és jó egészséget kívánunk! 
 

        

BUÉK 
 

                                                                                           ÓVONŐK 
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Közérdekű információk 
 

 

Hivatal ügyfélfogadási rendje: Határozatlan ideig az ügyfélfogadás telefonon és Emailban működik! 

 
Fácánkert Község Önkormányzata   Telefon: 74/440-130 

        E-mail: facankert@facankert.hu 
 

Hétfőn        nincs ügyfélfogadás 

 

Kedden       de:  8.00-12.00 óráig 

 

        du:13.00-16.00 óráig 

 

Szerdán       Nincs ügyfélfogadás 

 

Csütörtök:        Nincs ügyfélfogadás 

 

Péntek:       de:8.00-12.00 óráig 

 

Polgármester:      Orbán Zsolt 

        Fogadó nap:  

        Hétfő: 17.00-18.00 

 

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy más halasztást nem tűrő esetben a polgármester, illetve a jegyző a meghatározott 

ügyfélfogadási rendtől köteles eltérni. 

 

Háziorvos:        Dr. Erdősi József 

        Rendelési idő: 

        Szerda, péntek: 

        11.00-12.30 

Gyermekorvos:  

Dr. Barna Györgyi 

Rendelési idő: 

        Hétfő:12.30-13.30. 

Fogorvos       Dr. Bajor Viktória         

        7130 Tolna, Garay utca 6.  

        Tel.:74/440-488. 

 

        Rendelési idő 

 

Hétfő:        10.30-15.30. 

        Kedd:        14.30-19.30. 

        Csütörtök:14.30-19.30 

        Péntek:      10.30-15-30 

 

 

Védőnő:        Hosszúné Horváth Klára 

 

Hétfő, minden második csütörtök  

   

                                                                      74/440-130; 20/943-0977 
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Autóbusz menetrend :    MÁV menetrend 

 

 

 

 
Tolna-Fácánkert-Öregfalu     Fácánkert-Szekszárd 

Munkanapokon:      Munkanapokon: 

4:25, 6:20, 7:03, 12:25, 15:00, 16:15, 17:48,         4:57, 6:35, 7:44, 9:44, 11:44,15:27 ,15:44   

        , 19:44,21:50 

Öregfalu-Fácánkert-Tolna      Szekszárd-Fácánkert 

Munkanapokon: 4:38, 6:33, 7:18, 12:40,   5:45, 7:59, 9:59, 13:57, 14:28,  

15:15, 16:30, 18:03,23:02      16:20,17:59,19:59, 

 

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, 

 

 

                                                                                         Szombat 

 Szekszárd-Fácánkert   

   7:59, 9:59, 13:57, 15:59, 17:59, 

   19:59,  

    

 Vasárnap Fácánkert-Szekszárd 

                              9:44, 15:44, 17:44, 19:44, 

                                                                                                          

Szekszárd-Fácánkert 

                            7:59, 13:57, 15: 59, 17:59,19:59  

 


