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Megújul az „óvoda” konyhája, bővül a
Faluház technikai felszerelése

Kényszerbetelepítésről szóló népszavazás
2016. október 2. (vasárnap)

Mindez az Önkormányzat két sikeres pályázatának köszönhetően valósulhat meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására (konyhafejlesztés)
kiírt pályázatán településünk közel 15 millió forint támogatásban részesült. Az eredményes pályázat 12 millió forint építési/felújítási munkálatokat, valamint 3 millió forint eszközbeszerzést tartalmaz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban
részesített minket, melynek alapján közel 1,3
millió forintból a Faluház műszaki/technikai felszereltsége gyarapodik.
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Nógrádi György: „Magyarságunk, megmaradásunk, keresztény kultúránk a tét…”
Szekszárdi a Babits kulturális központ, zsúfolásig megtelt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő migrációról szóló lakossági fórumán. A szakértő előadása elején rögtön leszögezte, hogy Ő nem politikus, Öt nem köti, az un.: politikailag korrekt (pc) fogalmazás, nincs e határok közé szorítva, vagyis
egyenesen, nyíltan fogalmaz a népvándorlás témakörében.
Ennek megfelelően azonnal a lényegre is tért: Rekordszámú
menekült tart Európába, ennek ellenére Európa továbbra
is védtelen. Miközben az Egyesült Államok, Ausztrália, a gazdag arab országok másodpercek alatt képesek voltak megvédeni határaikat, Európa továbbra is védtelen, kiszolgáltatott,
csak toporog, és képtelen egységes megoldást találni. Visszatoloncolás, határzárak, felső korlát, …, a helyzet kaotikus, úgy
néz ki, minden ország saját megoldásokat vet be bevándorlásügyben, de az egységes európai megoldásnak még mindig
híján vagyunk.
A gazdag arab államok nem is értik, hogy mit csinálnak (vagy
éppen mit nem csinálnak) itt Európában, hiszen náluk vagy
betartja valaki a szabályokat, vagy villámgyorsan kitoloncolják.
A térségben várják ugyan a vendégmunkásokat, de csak két
évre kaphatnak vízumot, ha pedig az lejárt, és nem hosszabbítják meg újabb két évre, nagyon gyorsan el kell hagyniuk az
országot. Ezek a vendégmunkások vehetnek lakást is, ott,
ahol engedik, de állampolgárságot például gyakorlatilag soha
nem kaphatnak. Szaúd-Arábia egyébként háromezer sátorral
várja a dolgozni akaró szíriai vendégmunkásokat, ám a sátrak
üresen állnak – emlékeztetett Nógrádi.
Folytatás a 2. oldalon 
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A népvándorlás főcélpontjai továbbá a migránsokat egyszerűen kitiltó Ausztrália, és az USA lenne. Előbbi partjai
közelébe sem engedi a migránsáradatot szállító hajókat, az Egyesült Államok pedig a 2500 km hosszú kőfalakon
túl azonnali tűzparanccsal védi határait. Oroszországnak van tapasztalata az iszlám fundamentalizmusról, így
nem sokat töprengenek a megoldáson. Tűzparancs szintén!
S mit csinál Európa? A humanizmus jegyében fuldoklik. A Brüsszel bürokratái emberi jogokról beszélnék azokkal
szemben, akik, sem integrálódni, sem dolgozni nem akarnak, sőt saját kultúrájukat megtartva, külön zónákat hoznak létre maguk számára. (Németországba tavaly érkezett 1.5 millió migránsból nem dolgoznak százan sem!) No
go zónák, ahová viszont európai jobb, ha be sem lép. Hol voltak e jogok (kérdezhetnénk) a kölni zaklatások idején, a normandiai pap lefejezésekor.., s még sorolhatni lehetne azt a számtalan terrort, amely az elmúlt 1 évben
300 európai halálát okozta.
Nincs más megoldás csak az önvédelem, s ezt az európaiak 90% mára már felismerte. Nem kérnek Brüsszel vezette politikából. Eddig viszont, csak hazánk mert kiírni népszavazást az unióban. Viszont az már örömteli hír,
hogy Orbán Viktor politikáját az EU jelenleg 28 tagállamából már 20 osztja. Tapasztalhatják: aki kerítést épített ott
85% csökkent a migránsok száma.
Végül Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő többször is kihangsúlyozta a kvóta betelepítésről szóló népszavazáson való részvétel nemzeti érdek és nem pártpolitikai kérdés!
Antal Zsolt

1566 – Dzsihád Magyarország ellen
2016 - Zrínyi emlékév Magyarországon
450 éve, 1566-ban történt, hogy a törökökkel vívott teljesen egyenlőtlen ostromharcban Szigetvár elbukott. Ám
Zrínyi és a vár védőinek hősies helytállása és önfeláldozása a kereszténység és a haza védelmében, Európaszerte legendává lett. (Dr. Kulcsár András történész könyve)
1566. augusztus 6-án vette ostrom alá I. Szulejmán szultán (ur. 1520-1566) 150 000 fős hadserege a DélDunántúl legjelentősebb erősségét, melynek kapitánya a híres hadvezér, gróf Zrínyi Miklós horvát bán volt. Az
eposzba illő egyhónapos küzdelem végül Zrínyi és a 2300 védő hősi halálával és Szigetvár elestével zárult, miközben egyébként Szulejmán is életét vesztette. Szigetvár 1566-os védőinek tiszteletére 2016. szeptember 7-én
avatták fel a szigetvári várban a szoborcsoportot, amelynek része Szulejmán.
Mit adott Magyarországnak Szulejmán Szultán?
A történelem azt igazolja, hogy I. Szulejmán Szultán egy tömeggyilkos volt, gyűlölte és gátlástalanul ölte a magyarokat! Mégis Magyarországon egyfajta kultusz van még mindig személyét illetően. Vajon miért ez a rajongás?
A tényeket I. Szulejmánnal kapcsolatban a magyar nép nem ismeri, mert saját történelmét sem ismeri. Azonban
nagyon jól ismerik a magyarok a Szulejmán szappanoperát, amelyben szép ruhák vannak és a padisah jó fényben van feltüntetve, akit nője folyamatosan átver és manipulál. A sorozatban Szulejmán alakja pozitívan van feltüntetve, a Magyarok és Európa szerepe pedig negatívan, azaz sötéten. A történelmi dokumentumok alapján ki
lehet jelenteni, hogy az 1500-as években Magyarországon az iszlám dzsihád végrehajtása volt érvényben.
„Ha elővesszük I. Szulejmánnak a Bécs ellen Magyarországon keresztül indított hadjáratáról szóló parancsát, ő úgy fogalmaz: nagyszerű hitharcra, vallási háborúba indul, hogy az ő istenének a törvényét a Föld
minél nagyobb részére kiterjessze.”
„Szintén a szultáni naplókból lehet tudni, hogy mohácsi csata másodnapján egy hatalmas tömegmészárlásra került sor. Több ezer magyart fogtak el és egy hatalmas nagy rituális rendezvény keretei között végeztek ki őket. A szultán a csatában és a hadjáratban nagy érdemeket szerzett főembereinek és katonáinak először kitüntetéseket osztogatott. Mindez a hatalmas szultáni sátor előtt zajlott. A rendezvény végén
pedig előre vezetett kétezer láncra vert magyar hadifoglyot, és mindegyiküknek levágatta a fejét”
Szulejmánra a török történelem – beleértve a mai török vezetést – az Oszmán Birodalom legnagyobb hódítójaként
tekint. Ennek az árát azonban elsősorban Magyarország fizette meg: a szultán nemzetünk egyik legkönyörtelenebb pusztítója volt, akinek gyilkos terrorja évszázadokkal megelőzte az Iszlám Állam és más terrorosztagok véres hódításait.
Ő tekinthető Magyarország egyik legnagyobb pusztítójának az ország 1100 éves történelme során. Uralkodása a szakadatlan háború és rombolás negyvenöt esztendejét jelentette az országnak. Ilyen hosszú időn át tartó
hatalmas mértékű pusztítást az ország egyetlen ellensége sem okozott. A Batu kán vezette tatárjárás egy bő
éven át tartott 1241-42-ben. A náci német megszállás, a nyilas rémuralom és a szovjet felszabadítás pusztításai
is egy borzalmas esztendőn át tartottak 1944 tavaszától 1945 tavaszáig. Szulejmán első hadjáratát 1521-ben
azonnal Magyarország ellen indította. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen a föld ellen vezette már súlyos betegen
1566-ban, és Szigetvár ostroma során fejezte be földi pályafutását 72 éves korában. Egyik legfőbb életcéljának
Magyarország leigázását tekintette: 1521 és 1566 között hét hatalmas hadjáratot indított Magyarország újabb és
újabb területeinek bekebelezéséért. Hadműveletei során falvak százait gyújtatta fel, városok hosszú sorát lövette
rommá, égettette fel. Ez történt Szigetvárral is, amelynek első módszeres szétlövetője, felégetője, lerombolója
éppen Szulejmán volt.
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A szultáni iratokban rendszeresen megvető, becsmérlő hangnemben beszélt Magyarország lakosairól. A
Mohács utáni győzelmi jelentésében például a magyarokat a következő szavakkal minősítette: „szemtelen és
becstelen magyarság”, „alávaló átkozottak”,„feslett életű gonoszok”, „tévhitben élő gazok”, a magyar katonákat
pedig „ördöggel cimboráló dögök”-nek nevezte.
A férfiakat lenyilazták, a nőket rabszolgasorsba vagy hárembe kényszerítették, a gyereketeket földhöz csapkodták.
Ellensége, pusztítója és elnyomója volt a kereszténységnek. A keresztény templomok egy részét már a hódító hadjáratok során elpusztíttatta. A megmaradottak jelentős részét mecsetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, de
voltak olyanok is, amelyeket istállóvá tettek. A keresztények kezén hagyott templomok használatáért tetemes öszszegeket kellett fizetni a török hatóságoknak. A harangok használatát mindenütt megtiltották. Új templom építését, a régiek kijavítását csak hitványabb anyagokból engedték és torony nélkül.
Vajon 2016-ra mit változott az iszlám? Válaszok a kényszerbetelepítésre:
Köntös László magyar református lelkész, a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója:
NEMMEL szavazok, de nem gyűlöletből.
„A migránsok millióinak az elutasítása tehát nem feltétlenül csak gyűlöletből fakadhat, hanem abból a megfontolásból, hogy egy ilyen kritikus nagyságú, más kultúrájú tömeg, nem mintha feltétlenül rosszindulatú lenne, de óhatatlanul is teret követel magának, s ez átrajzolhatja Európa zsidó-keresztény gyökérzetű kulturális arculatát. Van
tehát egy ilyen kulturális-civilizációs nézőpont is, amelynek semmi köze a gyűlölethez, annál inkább az önvédelemhez. Ez az önvédelem pedig azon a meggyőződésen alapul, hogy téves az az elgondolás, miszerint az iszlám
és a zsidó-keresztény gyökérzetű európai identitás minden konfliktus nélkül, békésen megfér egymás mellett. Ezt
a liberalizmus azért gondolja, mert a vallásban csak magánügyet lát, s képtelen felfogni, hogy az iszlámban egy
új, s az európaihoz képest teljesen más, az európaival nem összeegyeztethető közösségi, azaz társadalmi kiterjedésű identitás jelenik meg, amelynek pont az a lényege, hogy a vallás minden, csak nem magánügy. S ez önmagában fenyegetést jelent. Pusztán azzal, hogy – teljesen érthetően – már a létével teret követel magának. Ez alapozza meg azt a keresztény véleményt, hogy többségében muszlim vallású migránsok beláthatatlan millióinak
befogadása a kulturális öngyilkossággal egyenlő. Csakhogy ezt a liberalizmus nem érti, hiszen nem tud közösségi
identitásokban, pláne nem évezredes hagyományokban gondolkodni. Ehelyett az érzelmi zsarolás eszközével él
a kereszténységgel szemben, kihasználva a »kereszténység a szeretet vallása« sztereotípiát, s azt kérdezi, hogy
ha keresztény vagy, miért nem vagy befogadó? Azért, mert nem akarok kulturális öngyilkosságot elkövetni.
S ennek semmi köze nincs a gyűlölethez.”
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
NEMMEL szavazok a kényszerbetelepítésre.
„Több mint 5000 gyermeket fogadtunk be, közülük több mint 3000 végzett és kirepült, de mi minden gyermeket
nem csak számba veszünk, hanem szeretettel, jósággal számon is tartunk! Igen, megvagyok győződve, hogy egy
szabad ország számba kell vegye a határain belépő embereket, és emberségesen számon is kell tartsa őket,
hogy ki honnan jött, hogy halad, hogy boldogul a nem mindig egyszerű mindennapi életben! Éppen ezért én, kit
szintén befogadott és számon is tart a Magyar Köztársaság, nemmel szavazok minden erőszakra, a lakosság
akarata elleni kényszerbetelepítésre! A kitaposott utat, a Magyar Parlament által elfogadott törvényes letelepedési
modellt tartom egyetlen járható békés útnak!
Németh Sándor a HIT Gyülekezet vezetője.
NEMMEL szavazok: az Iszlám és a balliberális oldal szövetsége fenyegetés.
Hack Péter jogász, egyetemi oktató.
Október 2-án NEMMEL szavazok a referendumon.
„Az iszlám hittételeinek egyik fontos eleme, hogy az a terület, amely egykor az iszlám fennhatósága alatt volt,
örökké odatartozik. Tehát ahol itt ülünk, Budapest szintén.” (Szulejmán foglalta el Budát 1541-ben)
Fásy Ádám Fásy Mulató - új nevén - Zeneexpressz tulajdonosa, műsorvezetője.
Én személy szerint NEMMEL szavazok.
„Kedves Barátaim!
„Mi, magyarok mindig népszavazáson döntöttünk a jövőnket érintő legfontosabb ügyekben, most sem lesz másképpen, hisz október 2-án csak mi magyarok dönthetjük el, hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel nem.”
Nyilatkozatok forrása: Mandiner
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Népszavazás
2016. október 2. (vasárnap)
Tájékoztatjuk a Tisztelt választópolgárokat, hogy a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazáson a mozgásában (egészségi állapota/fogyatékossága, fogva tartása miatt) gátolt választópolgár az alábbiak szerint igényelhet
mozgóurnát:
Írásban a Helyi Választási Irodában (Polgármesteri Hivatal Decs, Fő utca 23. szám alatt) legkésőbb 2016.
szeptember 30-án 16 óráig.
Elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda honlapján www.nvi.hu
A népszavazás napján 2016. október 2-án (vasárnap) 15 óráig a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságnál.
A mozgóurna iránti kérelmet minden esetben írásba kell foglalni, az igénylő választópolgárnak személyesen alá
kell írni.
A mozgóurna iránti kérelem igényelhető a Helyi Választási Irodában (Polgármesteri Hivatal Decs, Fő utca 23.),
továbbá letölthető a www.decs.hu, valamint a www.nvi.hu honlapokról, valamint a népszavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottságtól.
Helyi Választási Iroda
TÁJÉKOZTATÁS
MICROCENZUSRÓL
Tisztelt decsi állampolgárok!
A mikrocenzus egy úgynevezett kis népszámlálás, amely két teljes körű összeírás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Népszámlálásra világszerte általában tízévenként kerül sor, felmérve egy-egy ország lakosságának és lakásállományának jellemzőit. Magyarországon ilyen feladatot a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) utoljára 2011-ben hajtott végre, az volt a 15. cenzus. A népszámlálási célú kisebb öszszeírásokat mikrocenzusnak nevezik; az első ilyen felmérést 1963-ban, a legutóbbit 2005-ben tartották. A
mikrocenzus eredményeinek matematikai-statisztikai módszerekkel történő feldolgozásával az évtized közepéről
is nyerhetők népszámlálási jellegű adatok.
Az idei mikrocenzusra 2016. október 1-jei eszmei időponttal, pontosan öt évvel a népszámlálás után kerül sor.
Az adatfelvétel nem teljes körű, a háztartásoknak mindössze 10%-ára terjed ki, az azokban lakó személyeket
érinti. Az összeírást az ország 2148 településén, köztük Decsen is, mintegy 440 ezer háztartásban végzik el, e
háztartások tagjainak kell a kérdőíveket kitölteniük. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező az összeírásban – akárcsak a népszámlálás esetében. Mint minden adatfelvételkor, a KSH a mikrocenzus esetében is szigorúan betartja az adatvédelmi előírásokat.
A 2016. október 1-től 31-ig tartó adatfelvétel két szakaszból áll: október 1. és 9. között van lehetőség az internetes válaszadásra egyedi azonosító kódot használva, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást
laptopok és tabletek segítségével.
Minden válaszadónak ki kell töltenie az alapkérdőíveket és egyet a kiegészítő felvételekből, ha az vonatkozik rá.
A kiegészítő felvételek a következő kérdéscsoportokra keresik a válaszokat: Miként alakul a nemzetközi vándorlás? Hogyan rétegződik a mai magyar társadalom? Mekkora az egyes szakmák presztízse? Ki mit gondol saját
jóllétéről? Miben akadályoznak egészségi problémáink?
A Központi Statisztikai Hivatal által a mintába kijelöltek adatszolgáltatási kötelezettségükről kétféle módon értesülnek:
a) a kiválasztott lakások és intézetek címeire a Központi Statisztikai Hivatal által legkésőbb 2016. szeptember 30-ig megküldött értesítésből, vagy
b) az adatfelvételt megelőzően a számlálóbiztostól.
További információt a http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016_info címen találnak.
Kérem, a kis népszámlálásban való szíves együttműködésüket!
Skoda Ferenc jegyző

Oldal 5

Decsi Kapu

Augusztus 20. Az Államalapítás ünnepe
Augusztus 20 az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen
a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az
évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté
avatásával volt egyenértékű.1989 óta rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István
ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad választáson létrejött
Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15. augusztus 20.
október 23. - közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
Így tehát mi is ünnepi hangulatban
ébredtünk 2016.augusztus 20-án,
mégpedig olyan bőséges programmal teli nap várt ránk, amelyen
mindenki találhatott kedvére valót.
A program a Testületi ülés a Szent István nap és az Új
kenyér ünnepe, a Testvér Települések Találkozója valamint a Sárközi Lakodalom rendezvénysorozatának
következő állomása a Főzőverseny köré szerveződött.
Délelőtt megérkeztek testvértelepüléseink Romániából
és Horvátországból.
Fogadás után részvételükkel 10.00 órakor az ünnepi ökumenikus istentisztelettel kezdődött a nap, ebben az évben a református templomban.
Délután 13.30-kor a Szent Erzsébet tér első rendezvénye, mondhatjuk a nap „fénypontja” az ünnepi Testületi
ülés volt.
Már hagyománnyá vált, hogy ekkor és ezen az ülésen adja át a tisztelt Testület, a Decs Nagyközségért emlékplakettet. 2016-ban is kettő kitüntetett büszkélkedhet e címmel, Kovács Tamásné és Kapási Józsefné nyugdíjas
pedagógusok.
Részlet a határozatból:
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Decs Nagyközségért” emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló módosított 20/1993. (XII.31.) KT. számú rendelet 3. §-a alapjánKovács Tamásné szül.
Bartos Katalin részére
a Decs nagyközség és lakossága érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként a „Decs Nagyközségért” emlékplakettet és a vele járó 100.000,- Ft pénzjutalmat adományozza.
Ez a kitüntetés is jelkép: megköszönése annak a több évtizedes, odaadó és fáradhatatlan munkának – egy élet
munkájának –, mely munka és szolgálat legtöbbször láthatatlanul, hangtalanul, csinnadratta nélkül történik. Nyílt,
őszinte személyisége, munkabírása, együttműködő hozzáállása alapján javaslom a Decsért emlékplakett adományozását.
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Decs Nagyközségért” emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló módosított 20/1993.
(XII.31.) KT. számú rendelet 3. §-a alapján Kapási
Józsefné szül. Gyurcsik Erzsébet észére
a Decs nagyközség és lakossága érdekében végzett
kiemelkedő munkássága elismeréseként a „Decs
Nagyközségért” emlékplakettet és a vele járó 100.000,
- Ft pénzjutalmat adományozza.
Követendő példát adott önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, hivatását, hitvallását
gyakorolta, küldetést teljesített.
Szülőfaluja iránti szeretete és elkötelezettsége határozták meg cselekedeteit. Javaslom a Decsért emlékplakett
adományozását.
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Az újság szerkesztői nevében is örömmel gratulálunk, és további hosszú boldog éveket kívánunk.
Az ülés végén Kocsis László diakónus és Papp Zsolt Endre lelkész megáldották az új kenyeret
14.00 órai kezdettel pedig megtörtént a tűzgyújtás, elkezdődött a várva várt Főzőverseny a Katolikus templom
mellett lévő árnyékos részen.

20 csapat nevezett, melyek között köszönthettük a sárközi falvak csapatait, Decs civilszervezeteit és nem utolsó
sorban családokat, baráti társaságokat.
Mennyei illatok terjengtek a levegőben, a 20 bográcsban különféle ételek főttek.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést, mely következőképpen
alakult:
3. helyezést ért el Horváth János ( Dugasz) a decsi Polgármesteri Hivatal képviseletében marha-vegyes pörköltjével,
2. helyezést Tóth Tiborné egy decsi baráti társaságból marhapörköltjével, amit kapros nokedlivel tálalt a zsűri elé,
1. helyezett pedig Pukli László lett aki kakaspörköltet főzött az
Élhetőbb Decsért Egyesület képviseletében.
Gratulálunk a nyerteseknek, mi sem nagyobb bizonyíték arra,
hogy mennyei étkek készületek, minthogy a csapatok jókedvvel
fogyasztottak és fogyott el szinte minden étel a bográcsokból.
Közben 15.00 órától indult a fellépések sora a színpadon, amikorra már a hőmérő higanyszála is jól felkúszott, szinte forrt a
levegő az emelvényen, ahol pergő táncokkal mutatkozott be a
romániai a horvátországi és sárpilisi táncegyüttes.
17.00 órára kicsit már enyhült a meleg, amikor is elkezdődött a
sárközi csárdásverseny, melyen a Sárpilisről, Pörbölyről, Bátáról és Decsről nevezett párok vettek részt három kategóriában.

Mint mindig, a zsűrinek most is nehéz volt a döntést meghozni,
nehéz volt a jól felkészült,ügyes táncosokból kiválasztani a legkiemelkedőbbeket.
Hosszas vita után a következő díjakat osztották ki :
Legszebb viselet díjazásban részesült:
Dr Szekeres Beáta és Takács László decsi pár valamint
Szemelácz Krisztina és Sümegi József bátai pár.
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Ifjúsági kategóriában:
1.helyezett lett Zsiga Bettina és Zsiga Levente Decsről, akik a
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület táncosai.
Felnőtt kategóriában:
1. helyezett Szarka-Szabó Judit és Molnár Gábor sárpilisi
2. helyezett Bátai Rita és Lieszkovszki Tamás bátai
3. helyezett pedig Laczó Inez és Bogdán György szintén sárpilisi pár
lett.
„Még jól nézel ki” kategóriában:
1. helyezést Dr Ságodi Ibolya és Kolbert Margit sárpilisi pár nyerte el.
Köszönjük szépen, hogy a meleggel is megbirkózva, gyönyörű táncukkal felhívták a közönség figyelmét a néptánc a népviselet hagyományának őrzésére és egyben felsőfokon szórakoztatták a nagyérdemű közönséget. Visszavárjuk Őket!
A színpadon folytatódott a program 20.00 órától a Kolimusical, melyben
ismerős dallamok csendültek fel közel két órán keresztül a budapesti
színiiskolások előadásában nagy sikerrel.
Amint az utolsó dallam is véget ért, fellőtték a tűzijáték első rakétáit a
műfüves pálya mellől.
22.00 órától pedig a Szekszárdi Fiúk zenekar szórakoztatta a táncolni
vágyó közönséget hajnalig a Piac tér hangárjában.
A szervezők nevében köszönöm a segítséget minden segítőnek, szereplőnek, köszönjük, vendégeinknek,hogy részt vettek rendezvényünkön, reméljük a színes programok elnyerték
tetszésüket.
Kiss Erika

30 éves a „CSILLAGRÓZSA” Hagyományőrző Néptáncegyüttes 2016. évben
2016. január 9.-én az évzárón a 2015-ös év történéseit, új terveket, a 30 éves jubileumi programot tűztük ki célul
és egy jót buliztunk.
Február 27.-én Várdombon a Vadászbálon fél órás műsorral kedveskedtünk
a bálozóknak,
Április 2.-án az Autista világnapon Baumann Jusztina összeállítását „buli van
aprajafalván” címmel az együttes apró
táncosai a kis hupikék törpikék adták
elő nagy sikert aratva,
Április 17.-én Decsen a Tájházban mutattuk be kb. 300 diáknak sárköz jellegzetes motívumait, majd megtáncoltattuk
a résztvevőket,
Folyamatosan készültünk a Pünkösdi
Örökség Fesztivál a Szentendrei Skanzenben május 15-16.-i programjára. A Sárpilisi Gerlicemadár és a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes
közösen, Kolbert Margit által összeállított –Bogár István: Csodafuruja- táncjátékát ismertettük meg a Skanzenben
megjelent közönséggel, ami tulajdonképpen ott érett be közel egy éves közös próba eredményeként. Köszönet
Kolbert Margit kitartó munkájának.
Mivel a családomban egymás utáni tragédiák következtek be, képtelen voltam dolgozni, a nagy családom
a Csillagrózsa táncosai nem hagytak magamra az együttesi munkában sem, így ment tovább a munka minden
területen.

 június 5.-én az Öreg utcai Közösségi Ház Évfordulóját a Hagyományőrző Férfikórussal, a Nyugdijas klub
táncosaival a falu vezetőivel: Antal Zsolt Polgármester Úrral, a képviselő testület tagjaival ünnepeltük, a
rossz idő sem akadályozta meg a jó hangulatot.
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 június 2.-án Szekszárdon a Babits Mihály Művelődési Házban, majd június 16.-án Decsen a Tájházban
adott műsort az együttes a szekszárdi pedagógusoknak, melyet Dr.Szekeres Beáta és Baumann Jusztina
állított össze és bonyolított le- bizonyítva rátermettségüket a jövőt illetően.

 július 16.-án Kézfogó Sárpilisen. Itt sem tudta az időjárás tönkre tenni a szervezést és a programot. A táncosok nagy szeretettel tették a dolgukat, jó volt!

 július 23.-án táncos lakodalomban
vettünk részt Kakasdon – Markó Eszter és Balogh András házasságkötését követően pár táncossal. Örömmel
tettünk eleget a táncospár kérésének,
így a lakodalmas – szerelemtáncától a
menyecsketáncig sárközi viseletben
adtuk elő az örömszülőkkel és a táncosokkal , különleges főszereplőkkel a
táncot. Eszter 3- 4 éves korától táncol
az együttesben, csodálatos kislányként kezdte, most – asszony lett a
lányból.

 augusztus 6.-án a Népművészet Napján megvendégeltük a koszorúzáson
részt vevő vendégeket, közöttük a Kerekegyházi Férfikórust, majd a színpadon a Faluház előtt a lányaink táncoltak.

 augusztus 20.-án Markó Gábor és Fazekas Attila finom gulyást főzött, párhuzamosan zajlott a csárdásvetélkedő is. Dr. Szekeres Beáta és Takács László megkapta a legszebb sárközi viselet díját a zsüritöl. Dr. Fazekas Enikő és testvére Fazekas Attila mutatták be az általuk összeállított táncot, majd Fazekas Tiborné és
Fazekas Tibor mutatta meg a nézőknek, milyen az a tánc, aminél sugárzik az összetartozás, egymásra figyelés!

 szeptember 4.-én Harkányban csodálhatták meg a menettáncot és a Sárközi viselet sokszinüségét,
 szeptember 17.-én a Szekszárdi Szüreti Napok keretében vonultunk egy fúvós zenekar után, megoldottuk,
hogy hallhatók is legyünk. Nem volt egyszerű. Nincs akadály a táncosoknak! Szépek és jókedvűek voltunk a
menetben és a színpadon egyaránt.

 Szabó Veronika és Sörfőző Dávid indult a Szüret Táncos Párja választáson- külön díjat hoztak el. Gratulálunk!

 2016. október 15.-én 30 éves jubileumi műsort tereveztünk, ami az idő rövidsége miatt ebben az évben már
nem kerül megrendezésre.

 a már összeállított 30 éves jubileumi programot, a következő év, azaz 2017. év tavaszi időszakára helyeztük át, ha meg lesz a teljes program tájékoztatjuk az érdeklődőket
Szeretném megköszönni a táncosoknak, hozzátartozóknak, segítőknek a hozzáállást, amit tanúsítottak! Nélkületek nem ment volna!
Köszönet! Az egész évben kialakult szerencsétlen és szerencsés dolgokért, ez a köszönet még év elején alakult
ki bennem és tart, amíg így érzek!
Csillagrózsás Táncosok!
Fantasztikus meglepetésben volt részem az évzárónkon! Nincs annál csodálatosabb dolog, mint amit Ti tettetek,
hihetetlenül nagy szeretettel! Ez látszott, érződött minden táncotokban és ez a CSILLAGRÓZSA sikere! Nagyonnagyon-nagyon büszke vagyok Rátok és örülök, hogy a vezetőtök lehetek!
Hozzátartozik az is, hogy közel egy évet oldottatok meg szinte nélkülem!
Lőcziné Polányi Jusztina
együttesvezető

Oldal 9

Decsi Kapu

Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület
Az egyesületbe szívesen várunk táncolni, énekelni, esetleg citerázni vágyó új tagokat,
akik szeretik a jó társaságot, szívesen áldoznak szabadidejükből, hogy ez a nagy értékeket képviselő hagyomány továbbra is fennmaradjon az utókor számára.
Az Egyesület fő tevékenysége a hagyományok ápolása, megőrzése.
Ehhez a munkához jó hangulatú próbák, csodálatos helyeken való fellépések, kirándulások tartoznak határainkon belül és kívül is, amelyekhez sok élmény és baráti kapcsolat
fűződik. Próbákat minden pénteken 19 órától tartunk a Faluházban, melyre minden kedves régi és új érdeklődőt szeretettel és tisztelettel várunk!
Honlapunk: www.gyöngyösbokreta.hu
Következő rendezvényünk meghívója:

FELHÍVÁS
A decsi faluházban működő hímző szakkör várja lányok, asszonyok jelentkezését
2016 október 1-től újra induló foglalkozásaira.
Érdeklődni lehet a Faluházban!
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DECS KSE Hírei
Női kézilabda szakosztály
Csapatunk a megyei első osztályban játszik. Az előző szezonban nyolc csapat közül a hatodik helyen végeztünk.
A csapat tavaly jelentős fiatalításon esett át, idén legalább két helyezéssel előrébb kívánunk lépni. Továbbra is
várjuk a kézilabda iránt érdeklődő decsi fiatalokat. Az edzéseinket szerdán és pénteken hat órakor tartjuk a sportcsarnokban.
A 2016/17-es bajnokság első mérkőzését szept.18-án játszotta csapatunk a régi rivális Tengelic ellen. A jelentős
erőkből álló ellenfél átlagéletkora legalább 15 évvel volt több a miénknél, így a taktika nem is lehetett más, futásban vertük meg őket. A lányok nagyot küzdöttek, a taktika bejött, végig vezetve 25-18-ra nyertünk. Lovász Heni
egymaga 10 gólt lőtt! Három idegenbeli meccs következik, (Tamási, Madocsa és a Tolna ellen) a hazai meccseink a következőek:

 november 5. 17 óra Decs-Kocsola
 november 20. 10 óra Decs-Paks
 november 25. 18 óra Decs-Dunaföldvár
 December 4. 11 óra Decs-Zomba
Tessék jönni szurkolni!

Labdarúgás
Csapatunk a megye III. osztály keleti csoportjában szerepel. Tavaly a 16 csapatból a 12. helyen végzett a csapat,
úgy hogy a tavaszt még az utolsó helyről kezdte a gárda. Januárban jelentős fiatalítás történt, több mint egy tucat
decsi fiatal jelentkezett játékra. Többen közülük életük első nagypályás meccsét játszották a tavaszi fordulókban.
Jelenleg a két csoportos megye III. keleti csoportjában 10 csapat közül az 5.helyen állunk. Két utolsó meccsünket
megnyertük: Cikó-Decs 3-8! Decs-Gyapa 3-2. Legközelebb az éllovas Györkönnyel játszunk idegenben. Az
eredmények és a hátralévő fordulók az interneten megtalálhatók: http://adatbank.mlsz.hu címen. Edzéseinket
hétfőn és pénteken 6 órától tartjuk, hétfőn a füves nagypályán, pénteken a műfüves Arénában. A gyermekek
edzése csütörtökön 5 órakor az Arénában. Várjuk a focizni vágyó fiatalokat!
Öregfiúk labdarúgó csapat
Négy éve alakultunk, 25 játékosunk van, csütörtökön 19 órától az Arénában tartjuk az edzéseinket, rossz idő esetén a sportcsarnokban. Havonta 1-2 meccset játszunk, ellenfeleink voltak eddig: Őcsény, Bátaapáti, Sióagárd,
Mohács, Tolna, Cikó, Véménd és Báta. (a felsorolás nem teljes) Állandó bajnokságban nem játszunk, az említett
csapatokkal oda-vissza vágót játszunk minden évben. Aki elmúlt 35 éves és szeretne focizni, köztünk a helye.
Sakk
NBI/b-s csapatunk két éve ezüstérmes volt, tavaly ötödikek lettünk. Előtte hét évet játszottunk az NB-I.-ben, ez
azért különösen érdekes, mert községi csapat még sohasem jutott ilyen magasra. Legjobb helyezésünk az 5. hely
volt 12 csapat közül. A Nagykanizsa kivételével valamennyi NB-I-es csapat ellen tudtunk nyerni, a sokszoros
ezüstérmes Paksi Atomot is legyőztük egy ízben. A Nagykanizsa ellen kétszer csak 5.5-6.5-re kaptunk ki, ez a
lehető legkisebb vereség akkor győzelemmel ért fel, hiszen a Kanizsa akkor mindenkit 9-3-ra, vagy még jobban
elvert. A decsi Fekete Ló sakk-klubban olyan világhírességek szenvedtek vereséget mint Portisch Lajos és Csom
István olimpiai bajnokok!
Kettes, utánpótlás csapatunk az NB-II-ben szerepel évek óta. Egy szezonban ez a csapat is NBI/b-ben játszott,
és nem is esett ki, ám az anyagiak miatt visszaléptünk. Csapatunk évek óta a dobogón végez, tavaly bronzérmet
szereztünk. Az idei pontvadászat szeptember 25-én kezdődik.
A Fekete Ló sakk klubban hetente két foglalkozást tartunk gyermekek részére. Kedden és csütörtökön 3 órától.
Aki tehetséget vél felfedezni gyermekében vagy unokájában, kérem hozza el a sakk-klubba.
Dr. Papp Csaba elnök
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Röviden az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub ez évi tevékenységéről.
A nyugdíjas klub alapszabály szerinti fő célja és feladata, a decsi nyugdíjasok részére a szabadidő hasznos, tartalmas és kulturált eltöltése érdekében rendezvények, programok, kirándulások szervezése és lebonyolítása.
Ennek érdekében ez évben is nagyon sok programunk, rendezvényünk, kirándulásunk zajlott.
Minden hétfőn klubfoglalkozást tartunk a faluházban, ahol értékeljük az elmúlt hét eseményeit, és
megbeszéljük a következő hét, hetek feladatait.
Itt ünnepeljük meg a kiemelkedő eseményeket,
pótszilvesztert tartottunk, nőnapot ünnepeltünk
a ,,fiuk” kedveskedtek a hölgyeknek egy-egy cserép virággal, szerény kis vendéglátással és sok-sok
szeretettel. Aztán ezt viszonozni kellett ezért Ívó
napon a hölgyek köszöntötték a fiukat, egy üveg
itallal, süteménnyel, pogácsával és jó hangulattal.
Megemlékeztünk anyák napjáról, és még szeretnénk megünnepelni az idősek napját, és szerény karácsonyi ajándékozást is tervezünk.
Kapcsolatot tartunk környékbeli nyugdíjas klubokkal, így meghívásukra részt veszünk az ő rendezvényeiken is, ez
évben Szekszárd Babits Klubban farsangoltunk, Bátán tavaszt köszöntöttünk, a Szívküldi Dalkör meghívására
pedig egy zenés, műsoros rendezvényen vettünk részt Szekszárdon. Októberben Bátaszékre szüreti mulatságra
vagyunk hivatalosak.
Mi novemberben tartunk zenés, vacsorás évzáró
bált, ahova viszont hívjuk a fenti klubokat.
Tagja vagyunk a Nyugdíjasok és Idősek Életet az
Éveknek Tolna megyei Szövetségének és az általuk megrendezésre kerülő alábbi megyei eseményeken vettünk részt:
Iregszemcsén versmondó versenyen ahol Mészáros Istvánné versmondónk immár 10. alkalommal
kiváló eredménnyel mondott verset
Faddon Dalos találkozón jártunk, ahol a kórus szerepelt, sárközi dalcsokrot adtunk elő
Bátán volt a következő rendezvény a kulturális seregszemle, melyen a tánccsoport lépett fel egy sárközi tánccal,
a gesztenyéssel , és Katona Béla mint szóló énekes nótákat énekelt hatalmas sikerrel.
Az év utolsó megyei rendezvénye Németkéren a sport nap volt, ahol nagyon nehéz ügyességi feladatokban versenyeztünk, és a résztvevő 14 csapatból a 4. helyezést értük el.
Ebben az évben két alkalommal terveztünk 3 napos kirándulást, tavasszal Kecskemét és Ópusztaszer volt az
úticél.
A kiránduláson 30 fő vett részt, nagyon jó kis programjaink voltak, megnéztük Kecskemét látnivalóit: az arborétumot, a városházát, a nagytemplomot, a cifra palotát,
a zsinagógát, a színházat, a kulturális központot, sétáltunk a város szép virágos terein és parkjaiban. Délutánonként pedig a gyógy és élményfürdőben lubickoltunk.
A harmadik napon, Ópusztaszerre utaztunk a Nemzeti
Történelmi Emlékparkba, ahol elsősorban a Feszty körképet néztük meg, és bejártuk a park többi látnivalóit is, a
gátőrház és a skanzen volt a legérdekesebb számunkra, de délután éppen egy lovas bemutatót is sikerült elcsípnünk.
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Hazafelé zárásként megnéztük Baján a Duna és a Sugovica találkozásánál épült Türr István kilátót, majd a Potyka csárdában egy finom vacsorával fejeztünk be élmény dús kirándulásunkat.
Most már készülünk az őszi utazásra, Gyulára, a
szálláshely és az utazáshoz szükséges személyszállító busz már megrendelve, jelenleg 35 fő a jelentkezők létszáma, időpont október 3-5 között. Nagyon várjuk!
A nyár folyamán Erdélybe szerveztünk egy 5 napos
utat, amelyen 16 fő vett részt, csodálatos napokat
töltöttünk el, a legszebb tájakon, de erről majd egy
élménybeszámolót szeretnék készíteni, egy következő számba.
Az idei évben nagy eseménye volt a nyugdíjas klubnak, mivel 40 éve működik, ami példaértékű egy civil szervezet életében, ezért ezt az elmúlt héten egy nagyon
szép ünnepséggel méltattuk.
Az ünnepségre meghívtuk barátainkat a bátai, bátaszéki, Szekszárd Babits, Szekszárd Platán, és Őcsényi nyugdíjas klubok vezetőségi tagjait, a
helyi civil szervezetek vezetőit, Decs Polgármesterét, alpolgármesterét,
jegyzőjét, a képviselő testület tagjait, az egyházak képviselőt, valamint
támogatóinkat.
A szekszárdi Szivküldi Dalkör, és a ,,Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző
Egyesület táncosai adtak színvonalas műsort, melyet Katona Béla dala
nyitott meg és Mészárosné Györgyi verse zárt, Sándor Adrián vezette le a
műsort, konferált és köszöntötte a jelenlévőket, jómagam mondtam egy
rövid értékelést az elmúlt 40 évről, a munkánkról és mindennapjainkról.
Köszöntötte még az ünnepelteket és a jelenlévőket Antal Zsolt polgármester, és Fenyvesné Palkó Mária az Életet az Éveknek megyei Szervezetének elnöke. A jelenlévő klubok és civil szervezetek képviselői gratuláltak, és további sikeres munkát kívántak a jubilálóknak.
A klub tagjai a műsort követően estebéddel kedveskedtek a vendégeknek, majd zene, tánc, mulatás zárta az eseményt.
Természetesen mind ezeken kívül részt veszünk a faluban zajló községi
rendezvényeken, más civil szervezetek eseményein, kulturális műsorokon, állami ünnepeken, és minden olyan
programon ahova hívnak és fogadnak bennünket.
Így telnek nyugdíjas napjaink.
Kívánjuk, hogy minél többen érjétek meg ezt a kort, és legyen sok hasonló programokban részetek.
Leimszider Lajosné Klubvezető

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt egyesületünk nevében, köszönöm eddigi és
mostani figyelmét is, amellyel érdeklődik egyesületünk iránt! A lehetőséggel
élve az alábbiakban röviden bemutatom egyesületünk életét, főbb törekvéseinket és eddigi munkánkat.
2014-2015. év fordulóján néhány emberben megérlelődött, hogy a kialakult faluirányítási helyzetben kell egy
tettrekész erő, amelyikben megvan az akarat és elszántság arra, hogy kezdeményezőként lépjen fel a falu dolgainak összefogására, és az itt élők mindennapjainak szebbé, tartalmasabbá tétele érdekében, megfogalmazza és
kezdeményezze egy élhetőbb település megvalósítását.
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Céljául rögzítette, ami ma is érvényes és a mindennapi cselekvés meghatározója:
„Decs Nagyközség közéletének fejlesztése, a helyi demokrácia kiterjesztésének támogatása, a település
fejlődésének segítése. Az egyesület támogat minden olyan tevékenységet, amely a fenti célok megvalósítására törekszik. Alaptevékenységében támogat minden elképzelést, amely Decs település és az itt élők
élet- és munkakörülményeit javítja, minden napi életüket szebbé, tartalmasabbá és élhetőbbé teszi.”
A kezdeti időszak nehézségei után az egyesület élete konszolidálódott, új vezetéssel, új módszerekkel és nem
utolsósorban tenni akaró emberekkel , kialakítottuk elképzeléseinket és nekiláttunk a munkának. A 2015. év
őszén nagysikerű kerékpáros versenyt szerveztünk az érdeklődő fiataloknak, több korcsoportban, majd este egy
jól sikerült „babgulyás-partyval” és szalonnasütéssel zártuk a napot. A téli időszakot a tagtoborzásra és a következő évi programok kialakítására használtuk. A 2016. év már a célok megvalósításának kedvezett, több jól sikerült
programot szerveztünk, ahol sok fiatalt, időset tudtunk megmozgatni.

Településünkre érkezők többsége Őcsény felöl jön, és azért, hogy
szép, rendezett faluval találkozzanak , a temetővel szembeni információs hely, parkoló, pihenő körüli bokrok nyesését és a környezet rendbetételét végeztük el, és az út jobb oldalán a nyárfás végében lévő nagyméretű virágágyásokat, évelő és nyári virágokkal,
örökzöld cserjékkel, díszfákkal ültettük be. A Garai utca felőli részén
pedig fehértörzsű nyírfákat ültettünk ,szám szerint 12 db-ot.
Bekapcsolódtunk és másokat is hívtunk az Európai összefogással meghirdetett „TE-SZEDD” település szépítő és hulladékmentesítő akcióra. Velünk tartott az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub
sok tagja, a Decsért Egyesülettől is többen csatlakoztak. Így az iskolásokkal kiegészülve sikerült a falu nagy részét megtisztítani a hulladéktól.
Április 23-án a pályázaton nyert és immár elkészült műfüves pályánk sportnapi előkészületeiben segédkeztünk, kezdeményeztük
a temetővel szemben lévő információs táblák megújítását, és el is
készíttettük azokat, vállaltuk a plakátok elkészítését és terítését a
faluban.
Az idei gyereknapi
program teljes megszervezését egyesületünk vállalta magára,
egy új, színes, érdekes
program elképzelés megvalósításával. A műfüves pálya melletti téren
láttuk vendégül a decsi gyerekeket és kísérőiket, akiket színes, sokrétű,
ügyességet és kreativitást is igénylő feladatokkal vártunk. A rendezvényen sokan vettek részt, küzdöttek meg a „zsetonokért” amelyet üdítőitalra, vattacukorra tudtak beváltani. Megrendeztük az előző évi nagysikerű kerékpáros versenyt, és büfével, ugráló várral vártuk a gyerekeket. Az egészségmegőrzés érdekében is tettünk egy lépést, egész napos vérnyomás, vércukor mérés és egészségügyi tanácsadás volt.

Természetesen egész nap az új műfüves pályán is folyt a vetélkedés, három korcsoportban mérhették össze foci tudásukat a
gyerekek. A kisebbeknek egész nap rendelkezésre állt az ingyenesen használható LÉGVÁR, amit kellőképpen ki is használtak.
Felkérést kaptunk a nyáron a „Gasztroangyal „ televíziós műsortól - Borbás Marcsitól – hogy a Sárközt, annak életét és ételeit szeretnék bemutatni műsorában és a felvételek elkészítésében vegyünk részt. A felkérésnek eleget tettünk, egy kitűnő csapat állt össze Decs hagyományinak, ízeinek és ételeinek bemutatására. Egyesületünk vállalta a szervezés, koordináció egy
részét lelkes csapattal mutattuk be értékeinket. A film itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=cmODL-6kmew
Az idei Augusztus 20-ai programon egyesületünk is részvett a
főzőversenyen a
sárközi
ételek
főzésében és a
közkedvelt
KAKASPÖRKÖLT, CSIPETKÉVEL ételünk a zsűrinek is ízlett, és
I. helyezésre tartotta érdemesnek. Azon túl, hogy a résztvevők mintegy 30 fő – jól éreztük magukat és jó ételt is ettünk , még egy
kupával is gazdagodva mentünk haza. Kiváló programok, jó
szervezés
és
ételek
voltak
idén a Szt.István
napi programon.
Nyárvégi „vakációzáró” szándékkal augusztusban 40 decsi
gyermek részére, szüleik kíséretében biztosítottunk ingyenes
belépőt a szekszárdi strandfürdőbe, egynapos strandolásra,
pihenésre !
Az év során sokan bekapcsolódtak , segítettek rendezvényeinken, olyanok akik csak szimpatizálnak Egyesületünkkel. Örömmel vettük együttműködési szándékukat, őket is és másokat is
szívesen látunk a jövőben is!
Mindezeken kívül sok egyéb programhoz kapcsolódtunk, segítő,
együttműködő szándékkal. Több civil szervezet által rendezett
programokon, megmozdulásokon vettünk rész, egyesületünk
tagjaival, szimpatizánsokkal.
Erre az évre még tervezünk faültetést, kötetlen beszélgetést a jövő évi teendőinkről, ahova szeretettel várunk mindenkit aki egyetért egyesületünk céljaival és tevékeny részvételével is hozzá szeretne járulni az „ÉLHETŐBB
DECS” megvalósításához !
Élhetőbb Decsért,Mindannyiunkért Egyesület
Reinhardt Ádám
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