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Kedves Olvasó!
ó!
Decsi lakosként Ön most egy új kiadványt tart a kezében, melyet az önkormányzat a több mint egy évtizede működő Decsi Kapu havi mellékleteként
jelentet meg ezentúl.
Akik figyelemmel kísérik a képviselőtestület működését, bizonyára tudják,
hogy nemrégiben megszavazták egy
kommunikációs munkatárs megbízását
annak érdekében, hogy a falu lakosságának tájékoztatása minél szélesebb körű
lehessen az új kommunikációs lehetőségek kiaknázásával.
Az önkormányzati kommunikáció megújítását több lépésben tervezzük. Ez a havonta megjelenő kiadvány arra szolgál,
hogy rövid hírek segítségével az önkormányzat munkáját figyelemmel kísérhessék, a faluban történő fejlesztésekről,
pályázatokról folyamatos tájékoztatást
kapjanak, és időben tudomást szerezhessenek a kulturális vagy közösségi eseményekről, rendezvényekről. Természetesen
a Decsi Kapu továbbra is szolgál Önöknek
olvasnivalóval kéthavonta, a hagyományokhoz híven riportokat, részletesebb
beszámolókat, háttér információkat tudhatnak meg a falu eseményeivel kapcsolatban.
A két kiadványban olvasható hírek,
beszámolók, fotók és a rendezvényeken

készült videók több fórumon is nyomon
követhetőek lesznek, így például megújult honlapunkon és a Decsi TV gyakorta
frissülő képújságában.
Azt gondolom, hogy ebben a faluban, mely számtalan értéket rejt magában-gondolok itt a „Sárköz fővárosa”
címre, a méltán egyedinek nevezhető
Babamúzeumunkra, tradicionális Tájházunkra és még sorolhatnám, elengedhetetlen, hogy tudjunk egymásról, a faluban
zajló programokról, rendezvényekről,
önkormányzatunk munkálkodásáról, működéséről. Mint kommunikációs munkatárs feladatom, hogy megfelelőképpen
tájékoztassam Önöket az aktualitásokról.
Nem mellőzhető az sem, hogy a külső
kapcsolatainkra hangsúlyt fektessünk,
ennek érdekében mintegy közvetítő szerep is ide tartozik. Az információáramlás
napjaink legdinamikusabb jelensége, így
fel kell élénkíteni ezt a kétirányú folyamatot, ezért mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy eljuttassam Önökhöz és Önöktől az érdemi információkat
a falun belül és kívül.
Észrevételeikkel, kérdéseikkel, kéréseikkel bátran keressenek!
Balog Vivien
kommunikációs munkatárs
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TISZTELT OLVASÓ!
Talán meglepő, hogy a Decsi Kapu megszokott fejrészével egy négyoldalas „lapot” tart a kezében.
Ez a „lap” nem az évente ötször megjelenő újság kicsinyített mása, nem annak
a helyettesítője, csupán a kiegészítője.
Miért volt erre szükség? – kérdezhetnék. Kizárólag azért, hogy Önök a falut
érintő híreket a lehető leggyorsabban tudják elolvasni. Ezért ez a rövid, informáci-

ókat, tudnivalókat tartalmazó KISBÍRÓ,
amely ezentúl havi rendszerességgel jut el
Önökhöz. Az itt olvasható hírek így nem
vesztik el aktualitásukat, hiszen annak a
hónapnak a történéseit tartalmazzák.
Természetesen a Decsi Kapu továbbra
is a megszokott időközökben jelenik meg.
Szeretnénk, ha ezzel a két kiadványnyal a falu lakossága mindent megtudna,
ami a faluban történt vagy történik.
gébé

Fejlesztéseink, projektjeink
Tanyát vásároltunk!
Megvásároltuk az úgynevezett Góman
tanyát, ahol hagymát, krumplit és más
zöldségeket fogunk termeszteni a falu részére, valamint marhát, kecskét, juhot és
tyúkot fogunk tartani, így kialakítva egy
gazdaságot. Az ebből származó terményt
a konyhánk használja fel.A tanya mellett
kialakítottunk egy madár megfigyelőt és
pihenőhelyet, mely remek kirándulási
célpont lehet gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt.
Útjaink
A nyáron befejeződött a Haladás utca
járdáinak felújítása csakúgy, mint a Szövetkezeti utca aszfaltozása az utcabeliek
nagy örömére. A továbbiakban, egész
pontosan szeptember 10-e és 20-a között
a Cserenci út újul meg. Így mire kezdődnek az aratási munkálatok, az már
használható lesz.Még ebben a hónapban
az Ady utca járdái is elkészülnek az
óvoda előtt.
Hogy áll az Aqua projektünk?
A 10 falut érintő ivóvízminőség javítási
munkálatok abba a fázisba értek, hogy
amint azt a lakosok érzékelhetik, letették
a távvezetékeket a Szövetkezet utcában,
ami folytatódik a falu többi részén is. A
víztorony bővítése mellett a vízmű-gép-

házat is kialakítják. A kivitelezők- Alisca Bau Zrt. és Szabadics Zrt-elmondása
szerint 2014. májusában fejeződik be a
projekt.
Decs-Érsekcsanád együttműködése
Önkormányzatunk Érsekcsanád Nagyközség Önkormányzatával pályázatot nyújtott be 50 millió forint értékben, mely
a két falu között arányosan oszlik meg.
Ennek keretében Decsen a piacteret felújítjuk, egy fedett alakítunk ki, illetve
burkolatcserét tervezünk. A Tájházban egy
interaktív terepasztal teszi színesebbé a
programokat az érdeklődők számára. Ezen
kívül, télen egy fonót hozunk létr, nyáron
pedig két zenés-táncos rendezvénnyel gazdagítjuk a falu programkínálatát.
Még szebb lesz a Szent Erzsébet terünk
A templom előtti sétányt térkő fogja díszíteni, amit napelemmel működő kandelláberek világítanak meg. Az arra járók pihenését új padok fogják szolgálni,
melyre remélhetőleg vigyázni fog minden kedves decsi lakos.Ezen szépítgetések szeptember hónapban kerülnek megvalósításra.
Teszvesz ovi
Óvodánkban számos változás, modernizálás történt a nyáron. Két szobába
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légkondícionálókat szereltek be, amit a
tikkasztó hőségben a picik élvezhettek.
Az óvoda tetején napkollektorok biztosítják az energiaellátást, ami jelentős
költségmegtakarítást jelent, lehetőséget
adva a további fejlesztéseknek.Nagy
előrelépés az intézménynek, hogy alkalmazni tudnak heti 10 órában óvoda pszichológust, ezen kívül 2 titkárnő segíti az
óvónők munkáját.
Konyhánk gőzerővel hajt
A konyhának egy új, 200 literes üstöt vásároltunk, mintegy 1 700 000 forint érték-

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
a Dél-dunántúli Díjugrató Bajnokság III.
fordulójára,
melyet az Appaloosa Lovassport Egyesület községünkben rendez meg 2013.
szeptember 28-án szombaton.
A VERSENY PROGRAMJA:
9.30 B 0 kategória
10.30 Kezdő lovasok bajnoki minősítője
11.10 B 1 nyitott kategória
Ebédszünet
13.00 Ifjúsági kategória bajnoki minősítője
13.30 B 2 nyitott kategória
14.15 Felnőtt kategória bajnoki minősítője
Helyszín: Sportpálya, Decs
Támogató: Decs Nagyközség
Önkormányzata
ESTI RENDEZVÉNYEK:
17.00 Bomba Gyula emlékkiállítása a
decsi Faluházban
19.00 „Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub
szponzorbálja
A bál batyus jellegű, jegyek elővételben 1000 forintos áron vásárolhatók a Faluházban
Zene: TOPÁNKA MIHÁLY
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Info: 20/430-0030, 30/492-8002
faluhazdecs@freemail.hu
SZÜRETI NAPOK SZEKSZÁRD
16.45-kor gyülekező az Üvegteremben, a
Művészetek Házában
17.00-kor Biczó Ernő, Decs Nagyközség
polgármestere megnyitja a Sárköz kiállítást, melyet zenés-táncos programok követnek a Sárköz jegyében

ben, valamint a padlózatot is kicseréltük.
Elkészült a tálalókonyha, mely által a
rendezvények menete gördülékenyebb.
Dícséret a személyzet kiemelkedő teljesítményéért, melyet a nyáron nyújtottak
számos alkalommal, így például a katonák ellátása, Testvére Települések Találkozója.
Pályázati kiírás a civileknek
Az önkormányzat 2 millió forint értékben
írt ki pályázatot Decs civil szervezeteinek,
alapítványainak illetve egyházainak.Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
„Emlékszel még a tanyavilágra?
Szegény sorsú emberek otthonára?
Zsibongó, játszó gyerekseregre,
A faluktól távol élő emberekre?”

VOLT EGYSZER EGY TANYAVILÁG
IV. TALÁLKOZÓ
Kedves barátunk, sorstársunk!
Az “EGYÜTT ÉLTÜNK A TANYAVILÁGBAN” című rendezvényünket hatodik alkalommal 2013. Szeptember 21-én tartjuk
Decsen a Faluházban, melyre ezúton hívjuk meg.
TERVEZETT PROGRAM:
• 14.00-15.00 Gyülekező a Faluházban
• 15.00 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester köszönti
a Megjelenteket
• 15.30 Koszorúzás az iskolai emléktáblánál, ahol a megjelenteket üdvözli Bergerné Ifjú Erzsébet iskolaigazgató. Ezt követően
kisétálunk a temetőbe, ahol megemlékezünk az elhunytakról, koszorút helyezünk el a keresztnél.
• 17.00 Újra találkozunk a Faluházban, ahol felkészülünk a vacsorára.A találkozó résztvevőit köszönti : Biczó Ernő, Decs polgármestere és Kőfalvi János ny. Iskolaigazgató
• 18.30 VACSORA, utána közös beszélgetés, ZENE, TÁNC,
amíg a vendégek kedve tartja
A rendezvény költségeihez való hozzájárulás személyenként kb.
1500 Ft, melyet kérünk a részvétel visszaigazolásaként 2013.
Szeptember 14-ig a szervezők valamelyikéhez eljuttatni.
Postai úton Mikóczi Lászlóné Decs, Dr. Pilissy u. 16. Címre kérjük feladni.
További szervezők: Decs: Kőfalvi János, Dózsa Gy. U. 11.,
Galambos Attila, Hunyadi u. 12., Hajdú Istvánné Petőfi u. 24.,
Horváth József, Széchenyi u. 6., Őcsény: Hamarné Brandt Rozália, Baja: Orbán Lászlóné, Kiss Lajosné, Pörböly-AlsónyékBátaszék: Császár Istvánné.
Kérjük, aki teheti, egy-egy üveg italt és egy kis süteményt saját
igénye szerint hozzon.
Szeretettel vár mindenkit a SZERVEZŐBIZOTTSÁG
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HÍREK , INFORMÁCIÓK
Felvilágosítás a kerti hulladék és avar égetésének rendjéről
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.06.)
számú önkormányzati rendelete kimondja, hogy az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással
történhet. Amennyiben nem komposztálható vagy arra alkalmatlan, lehetőség van
égetésre bizonyos szabályok betartása
mellett, melyek a következők:
– Az égetést szélcsendes időben, kellően
száraz avar esetén szabad végezni.
– Éghető folyadék ( benzin, gázolaj, stb.),
légszennyező, vagy bűzös segédanyag
nem használható
– Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni.

– Az égetés a környezetet erősen ingerlő,
zavaró hatása ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen!
– Az égetendő hulladék nem tartalmazhat
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot,
így különösen műanyagot, gumit, vegyszert, festéket!
– Erősen szeles időben hulladékot égetni
szigorúan tilos!
– Az égetés időpontja februártól májusig,
valamint szemtemberben és novemberben
szerda, 16.00-20.00-ig lehet.Októberben
pénteki napokon 16.00 és 20.00 között!

NYITVATARTÁSOK

A KONYHA AJÁNLATA

Gyógyszertár nyitva tartás:
H-P 8.00-16.00
Könyvtár nyitva tartás:
H 16.00-20.00
SZ, CS 9.00-12.00 és 16.00-20.00
P 16.00-18.00
Békési Erzsébet várja az érdeklődőket
az alábbi szolgáltatásokkal:
– nyomtatás
– internetezés
– scennelés
– hírlapolvasás
– fénymásolás
Horgászszakkör indul
dul szeptember
17-én! Megbeszélés
18.00-kor a Faluházban!
ban!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
DECSI TV ADÁSNAPOK:
hétfő és csütörtök 18.00-tól

Fenti szabályok minden decsi lakosra kötelező érvényűek, betartásuk mindannyiunk érdekét szolgálja!

Tyúkhúsleves tésztával, Pecsenyéstál: Falusi szaftos pecsenye, Töltött
borda, Rántott csirkemell, Rizi-bizi,
Hasábburgonya, Saláta
10 főre 21600 Ft
Tárkonyos ragú leves, Pecsenyéstál:
Sárközi szelet, Rántott gomba, Aszalt
gyümölccsel töltött pulykamell, Mexikói rizs, Hasábburgonya, Saláta
10 főre 20 500 Ft
Igény szerint rendelést felveszünk,
bármilyen családi rendezvényre.
Előtte 1 héttel lehet rendelni
Zemánn Jánosné élelmezésvezetőnél
495-060-s telefonon
vagy személyesen az Óvoda
területén lévő irodában.

