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Őszi vers Tóth László tollából 
 

Hamar fakul a drága lomb, 

Mely zöld reményszínt lenget, 

Hamar zuhan a drága nap 

Mely csiklandóan melenget. 

A fák szelíd nagy árnyát nézni este 
    Szeretem én az aranyszín dombokon, 
    Áldott az árnyak testnélküli teste,  

Titkos kelméjük lelkemmel rokon 
Reggeltől estig a friss erdőbe járnék, 
Amíg a vidám alkony, halk sípon dúdolgat. 

    Mint arany sapkát dobná magasba a holdat 
    Kék csipkével beszegné az utakat. 
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Okos gondolatok 

 
A haladást megállítani nem lehet, de vele haladni érdemes. 

● 

A pénz arra is jó, hogy összeveszhetünk rajta. 

● 

Már attól is okosodik az ember, hogy öregszik, csak a tudása kopik. 

● 

Ha csak azt hallom, amit akarok, attól még nem vagyok süket. 

 

 

Rejtvények 
 

Pótolja a szavakban a hiányzó betűket! FÓ - RA - BA - ET 

 

Minden sorban van egy oda nem illő szó! 

 

- csiperke, galóca, galagonya, vargánya 

- ibolya, tátika, kamilla, viola 

- padlizsán, paprika, pite, paraj 

 

Egy kis fejtörő matematikából. Milyen műveleteket kell 

alkalmazni?  

 

 4, 3 14, 5, 632 ,  4, 7? 
 

Nyugdíjas Klub Hírei 

 
Újra együtt! Az örömteli üdvözlések után elkezdődött az őszi programok tervezése. Sütés, 

főzés közösen. Szép versek, érdekes rejtvények. A kertek kincsei, a falu kincsei. Egészséges 

életmód. Születésnaposok és névnaposok köszöntése. Szeptember második hetében kirándulás 

volt Tamásiban. Terveink közt szerepel a Halottak napi megemlékezés a Hősök terén, továbbá 

az Erzsébet, Katalin bál megrendezése, amely programok az elmúlt évek során már 

hagyománnyá váltak! Kis csapatunk a Karácsonyt is szeretné szűk körben is megünnepelni! 
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E-mail: facikonyv@gmail.com 

 
  

FÁCÁNKERT-FALUHÁZ és KÖNYVTÁR 

 

Telefon: 74/407-293 és e-mail: faluhaz@facankert.hu 

  
Ízelítő a tervezett programokból: Az ősz folyamán több rendezvény is terveink közt szerepel! 

 

A részletekről folyamatos tájékoztatást nyújtunk! A program változás jogát fenntartjuk! 

 

- Október 26.- Pályaorientációs témanap- Kajtár Margit mestercukrász 

közreműködésével, Berek Brothers fellépése 

- Október 29.- Kézműves foglalkozás 

- November 12. – Egészségnap- Dr. Papp Lajos Széchenyi díjas Kardiológus professzor 

előadása 

- November 20.- Adventváró- Áldás zenekar koncertjével 

- November 26.- Kézműves foglalkozás 

- December 4.- Télapó ünnepség a Csurgó zenekarral 

- December 18. – Falukarácsony- Papp Rita és 

Bodnár Attila zenés műsora 
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Idősek Napja 2021.október 1. 
 

 Az idei esztendőben is megrendezésre került a fácánkerti 

faluházban az Idősek Napja! 

Joggal mondhatjuk, hogy ez a program immáron hagyománnyá vált településünkön. 

Ezt igazolja, hogy megtelt a közösségi színtér. Közel 60 szépkorú jött el erre az ünnepségre. 

Polgármester Úr köszöntötte az egybegyűlteket! Ezt követően a helyi óvodások kedveskedtek 

egy csodálatos verses, táncos műsorral, olyannyira, hogy az időseket is megtáncoltatták! 

A programot Tóth Éva és Leblanc Győző művész házaspár színesítette csodálatos dalokkal. 

Majd Bognár Gyula Nótaénekes lépett a színpadra, aki igazi régi nótákat adott elő 

szintetizátora és harmonikája segítségével. 

A délután folyamán, az asztalokon üdítő és a nyugdíjasok által készített tepertős pogácsát 

fogyaszthattak a résztvevők, amiért külön köszönet a nyugdíjas klub tagjainak! 

A műsorokat követően közös vacsorával ünnepeltek a résztvevők. A menü vegyes pörkölt volt 

galuskával és savanyúsággal! 

Bízunk benne, hogy jó érzéssel és élményekben gazdagon mentek haza az idősek! 

Köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott ennek a programnak a lebonyolításában!  

Pillanatképek a rendezvényről. 
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Óvoda hírei 
 

Szeptember 1-én újra nyitotta az óvoda a kapuit, elkezdődött 2021-2022-es tanév. A 

csoportszobák, szép új őszi díszítést kaptak. Már az első nap hiányolták a gyerekek az 

iskolába elment pajtásaikat. Megbeszéltük, hogy ők már iskolába járnak, és helyettük sok új 

kis ovis jön, akiknek majd nekik kell példát mutatni. Az új jeleket együtt ragasztgattuk fel a 

szekrényekre. Szeptember első hete a visszaszokásról szólt, a tavalyi középsősök örültek, 

hogy most ők lettek a nagyok. Szeptember második hetében el kezdtük beszoktatni a kicsiket, 

akik folyamatosan jöttek. A beszoktatásnál a fokozatosságra, és az egyéni bánásmódra nagy 

hangsúlyt fektettünk. Ezzel a módszerrel elértük, hogy a beszoktatás zökkenőmentesen zajlik, 

jelenleg is. A tanév második felében már 18-ra szaporodott ovisaink száma. Az oktató-nevelő 

munkánkat az idei évben is logopédus, gyógy testnevelő segíti. 

Hamar megérkezett az első felkérés is, így örömmel készültünk az idősek napjára, mely 

október 1-én volt a Faluházban. Erre az alkalomra egy kis szüreti hangulatú műsort 

készítettünk. A lányok büszkén viselték a kékfestő szoknyákat, és lelkesen táncoltak benne. 

Úgy érezzük, hogy mindenkinek nagyon tetszett a jó hangulatú kis összeállításunk. 

Szeptember második hetétől megkezdtük a foglalkozásokat is, hiszen egy év hamar elmegy, s 

gondolnunk kell arra, hogy a mostani nagycsoportosok is ügyesen, magabiztosan, jól 

felkészülten várhassák az iskolakezdést. Számukra most ez a legfontosabb, de jut idő játékra, 

mesére, mozgásra is. 

Egy picit visszahozva a nyarat, hiszen kézműves táborban is voltunk, és szép tárgyakat 

készítettünk! 
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Önkormányzati Hírek 

        

Fácánkert Község Önkormányzatának képviselő testülete a 2021.szeptember 27-én megtartott 

képviselő testületi ülésén módosította a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 

szabályozásáról szóló rendeletét. Az önkormányzat mindig nagy hangsúlyt fektetett az 

újszülöttek családjainak támogatásra, hiszen az az érdekünk, hogy a településen minél több 

gyermek szülessen és éljen. Ezen célt szolgálja az óvoda, iskolakezdési támogatás, tanulói 

bérlettámogatás, védőoltások támogatása. Korábban támogatta az önkormányzat az 

újszülöttek 6 hetes kötelező ultrahangos vizsgálatát 2021.október 1-től Fácánkert Községben 

élő újszülött családja a születést követően 15.000 forint értékben vásárlási utalványban, 4.000 

forint értékű névre szóló albumban részesül. 

Képviselőtestülete elfogadta a tanyagondnok, valamint a házigondozó 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő testület tárgyalta a 2020. évi adóigazgatási 

feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesülésről szóló beszámolót.  

Az adóhatósági beszámoló összegzése. 

Az önkormányzati adóhatóságnak mindent meg kell tennie az adótartozások behajtása 

érdekében. Megállapítható, hogy az eddiginél hangsúlyosabban kell kezelni a behajtási 

tevékenységet, mert a végrehajtási munka hosszú távon az adófizetési morál javulását 

eredményezheti. Csak kitartó, folyamatos, rendszeres odafigyelést, rengeteg munkát igénylő 

végrehajtási tevékenységgel lehet pozitív eredményt elérni. Az is tény, hogy a befizetéssel 

határidőt követően képződik újabb nagyságrendű lejárt tartozás, amelynek csökkentése 

naprakészséget, gyors reagálást, tapasztalatot és nagy munka ráfordítást igényel. Igyekszünk 

az adóhatósági munkát a jogszabályok által körbezárt előírások és lehetőségek 

figyelembevételével, az adózók megelégedettségének biztosítása mellett, a közigazgatás 

szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt tartásával 

végezni. 

A képviselő testület döntött a tolnai utcában található 16/21,16/22,16/23 helyrajzi számú 

telkek értékesítéséről. 

Fácánkert Község Önkormányzata a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságot 2021. évben is 

100.000 forint támogatásban részesíti bérköltség fedezésére. 

Képviselő testület döntött külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásáról. A 

pályázat keretén belül lehetőség nyílik a Béke utca aszfaltburkolattal való ellátására. 

Képviselő-testület döntött a vízi közmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 

fejlesztésére, vízi közmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására 

című pályázat benyújtásáról. 

A projekt főbb tevékenysége: 

- Fácánkerten víztorony felújítás és hálózatrekonstrukciós feladatok elvégzése 

- erős és gyengeáramú szerelések, távfelügyelet kiépítése 

A pályázat keretében önkormányzat által vállalt önerő mértéke 30%. 

Fácánkert község Önkormányzatának képviselő testülete 2021.10.13-án 17 óra kezdettel 

közmeghallgatást tart. 

Helyszín: Faluház épülete (7136 Fácánkert, Árpád u. 14.) 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Polgármester:       Orbán Zsolt 

        Fogadó óra:  

Hétfő 17:00 

Jegyző:       Ezerné Dr. Huber Éva 

Ügyfélfogadási ideje:      Kedden: 8-12 óráig 

        Telefon: 74/540-800 

Adóigazgatási ügyintéző     Szakter Istvánné 

Gazdálkodási ügyintéző:     Kellerné Martini Éva 

Ügyfélfogadási idő      Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00 

        Péntek:                 8.00-12.00 

        Telefon: 74/440-130 

Igazgatási ügyintézők      Föglein Ilona 

Bucherné Mészáros Valéria 

Dán-Müller Alexandra 

Jónás Edina 

Szeleczki-Barna Kinga 

Telefon: 74/540-800 

Ügyfélfogadási idő:      Kedden: 8.00-16.00 

        Péntek:   8.00-12.00 

Gyerekorvos:       Dr. Barna Györgyi 

Rendelési idő:       Hétfő: 12:30-13:30 

Házi orvos       Dr. Erdősi József 

Rendelési idő:       Szerda, péntek: 11.00-12.30  

Fogorvos:       Dr.Bajor Viktória Tolna  

Garay utca 5.Telefon: 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 

Rendelési idő   Hétfő, minden  

második csütörtök  

 74/440-130; 20/943-0977 

 

Családsegítő szolgálat:      Szőnyiné Madarász Erika 

Ügyfélfogadási idő:       Szerda: 8.00-10.00 

Tolna Járási Hivatal Hivatali ügyintéző   Nyirati Kinga 

Ügyfélfogadási idő:      Szerda:14:00-16:00 

Péntek: 10:00-12:00 

A tanyagondnoki busz minden szerdán igény szerint szállítja a bevásárolni szándékozó 

személyeket. Indulás a buszmegállóktól 12.45. 

Érkezési hely Tolna Penny Market. 

Bevásárlási szándékát Berekméry Zoltán tanyagondnoknál jelezze: 06304344379 
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    MENETRENDEK 
 

 

Autóbusz menetrend      MÁV menetrend 

 

 

Tolna-Fácánkert Öregfalu     Fácánkert-Szekszárd 

 

Munkanapokon:      Munkanapokon: 

4:25, 6:20, 7:03, 12:25, 15:00, 16:37, 17:48   4:55,6:44,7:44,9:44,11:44,13:44

  

22:50         15:27,17:44, 19:44,21:44 

 

Fácánkert Öregfalu-Tolna     Szekszárd-Fácánkert 

Munkanapokon: 

 4:38, 6:33, 7:18, 12:40, 15:15    5:59, 7:59, 9:59, 11:59, 

16:52,18:03,   13:59,14:28, 15:59, 16:23, 17:59, 

  19:59 

 

Szekszárd – Fácánkert Öregfalu    Szombat: Fácánkert-Szekszárd 

Munkanapokon: 14.35     6:44, 7:44, 9:44, 11.44,13:44,  

Fácánkert Öregfalu-Szekszárd 15:02   15:44,17:44,19:44,21:44 

 

    Szekszárd-Fácánkert  

5:59, 7:09, 9:59, 11:59, 

13:59,15:59,18:23,17:59, 19:59 

    

    

Vasárnap Fácánkert-Szekszárd        

 

6:44, 9:44, 11:44, 13:44, 15:44                                                                                

17:44,19:44, 21:44 

 

Szekszárd-Fácánkert 

 

5:59, 7:59, 11:59, 

13:59,15:59,17:59,                                                                                                                                                                                     

19:59 

                                                                                       


