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Ajándékgyűjtő akció
„Egy cipős doboznyi szeretet” nevű adománygyűjtő akciónkat idén is meghirdetjük!
A gyűjtésben résztvevő civil szervezetek:
– a Református Temetőért Alapítvány,
– a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete,
– és a Szülők a Gyermekekért Alapítvány.
Szeretnénk megajándékozni a községünkben élő súlyosan beteg és sérült gyermekeket, felnőtteket.
Kérjük a lakosság és az itt működő cégek, vállalkozók önzetlen segítségét!
Azokban a családokban, ahol ilyen emberek élnek, fontos a szeretet, a megértés és
összetartás. Mindennapi életük sok lemondással, küzdelemmel, társadalmi kirekesztettséggel jár.

Mit kérnénk a dobozokba?
– tartós élelmiszer
– tisztálkodási szerek
– apró játékok
– CD-, DVD- lemezek
– könyvek
– laktóz- és gluténmentes tartós élelmiszerek
– működőképes elektronikai cikkek (cd, dvd lejátszó…)
– édességek
– tárgyi támogatáson kívül anyagi segítséget is elfogadunk
Az adományok leadhatók:
– a Faluházban (nyitvatartási időben)
– a „Bendegúz” Fogyatékkal Élők Napköziben (a volt Jegyzőlakás 8–15-ig)
– Pappné Dávid Juditnál
– Móricz Józsefné Anikónál
– Galambosné Varga Juditnál tel: 20/283-2013
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ber 16-tól
A gyűjtés novem tart.
december 16-ig

Gondviselése végtelen
A hóban is lépked az Úr Jézus,
szeret ott is téged ez biztos.
Neki lehet tél, lehet nyár,
Ő mindig mindenkit vár.
Hiszen gondviselése végtelen,
minden körülmények között
segít az ártatlan emberen.
Én ezt jól tudom,
mert minden nap tapasztalom.
Sóval szórja le az utat,
jutalmakhoz
és könnyebbséghez juttat.
Nekem Te vagy az igazi jutalom
ezért NEKI hálámat eljuttatom.
Segít minden helyzetben,
bízz hát az Ő szeretetében!

SEGÍTSÉGÜKET,
Í É Ü
TÁMOGATÁSUKAT HÁLÁS
SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK!
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Madármegfigyelő szigetek a tanya mellett

M

iután a Colas átadta az autópálya építése során bányaként használt területet, Decs Nagyközség
Önkormányzata elkezdte a több mint 20 hektárnyi terület hasznosítását. Ebből a tanya 1, a körülötte levő termőföld 15, a vizes élőhely pedig 5 hektár. A rekultivált vizes élőhely a vízi madarak védelmére szolgál, így madárvédő szigeteket, halteleltető árkot, gyurgyalag fészkelő helyet és partifecskefalat is kialakítottak. Tavaszra a füvesített, 1000 facsemete ligetes elrendezésével szépített pihenőhely
fogadja majd a látogatókat.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
2013. november 30-án szombaton
15 órakor a Faluház könyvtárába.
PROGRAMJAINK GYERMEKEKNEK:
• adventi koszorú készítés
• karácsonyi ajándék készítés
(gyöngyfűzés, asztaldísz)
• ablakdísz készítés

TOVÁBBI PROGRAMJAINK:
„Hús a húsomból, vér a véremből,
csillogó értékek szürke létemből”
FÜVES ERIKA pszicho-pedagógus
Gyermeknevelés kagylóhéjban
előadásában
Aki tud, kérjük hozzon terméseket a
koszorúk díszítéséhez.
A helyszínen koszorú alapot és gyertyát lehet vásárolni.

2013. november 24-én vasárnap
templomunk búcsúnapján
– Krisztus Király ünnepén –
a szentmise 10 órakor kezdődik, melyet
SZÉP ATTILA pécsi
irodaigazgató tart. A szentmise után
kerül sor a MINDSZENTY JÓZSEF
sétány megáldására.
Szeretettel várunk mindenkit!

Decs Nagyközség Önkormányzata
„Szülők a Gyermekekért” Alapítvány

A kiállításmegnyitó előtt és után mézeskalács vásárt tartanak a decsi katolikus karitász önkéntesei.
A befolyt összeget decsi rászoruló családok támogatására fordítják.

jatok bele
„Ne fárad sébe!”
kvé
a jó csele Tessz 3,13)
(2

MEGHÍVÓ

ADVENTI
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Decs Nagyközség
Önkormányzata,
a decsi katolikus
és református egyházközség
szeretettel hívja
Önt és kedves családját
TÖRŐ ANI
tűzzománckészítő
és TÖRŐ GYÖRGY
fafaragó népi iparművész
adventi kiállítás megnyitójára.

Ünnepi beszédet mond:
BICZÓ ERNŐ polgármester
ADVENTI ELMÉLKEDÉS:
Papp Zsolt református tiszteletes

Időpont: 2013. december 1. 17 óra
Helyszín: Decs, Faluház

ADVENT

a TESZVESZ Oviban
December 2-án kezdődik az ovisok
adventi ünneplése,
mely 4 héten át
minden hétfőn ismétlődik.

Sok szeretettel várják a kicsiket!

A kiállítást megnyitja:
Ékes László író, újságíró
Közreműködik:
Decsi Kiss János
Fülep Márk fuvolaművész
Dr. Szekeres Beáta és
Ács András népitánc
Szeretetvendégségre hív:
Kocsis László
plébániaigazgató

MEGHÍVÓ
A „Szülők a
Gyermekekért”
Alapítvány és
Decs Nagyközség
Önkormányzata
meghívja községünk
összes gyermekét a
2013. december 6-án,
csütörtökön
18 órakor kezdődő
Mikulás ünnepségére a
Faluházba.

Jöjjön el gyermekével, töltsön el egy
kellemes estét velünk!

4•

JÓ , HA TUD JA

A GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS
2013. NOVEMBER 11-TÔL DECEMBER 31-IG
a következőképpen alakul:

Helyettesítő orvos: DR. OMACHT ERIKA
DECS
HÉTFŐ:

8.00–10.00

ŐCSÉNY

BÁTASZÉK

13.00–15.00

11.00–13.00

(Dr. Bincsó Éva)
KEDD:

–

12.00–14.00

9.00–11.00

SZERDA:

8.00–10.00

13.00–15.00

12.30–14.30

CSÜTÖRTÖK:

8.00–10.00

(Dr. Bincsó Éva)
10.00–12.00

11.00–13.00

(Dr. Bincsó Éva)
PÉNTEK:
TELEFON:

–

8.00–10.00

11.00–13.00

495-331

495-718

676-853

Az ellátás igénybevételére kérjük az időpont egyeztetést telefonon.
A csecsemő tanácsadás, kötelező és egyéb védőoltások beadása a védőnőkkel egyeztetett
időpontokban történik.
A felnőtt háziorvos kollegák sürgős esetekben, a saját rendelési idejükben segítenek a gyermek
betegek ellátásában.
Köszönjük a kollegák, szülők segítő jószándékát, megértését és türelmét ebben a váratlan, mindenki számára nehéz helyzetben.

Decs Nagyközségi Faluház és Könyvtár
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a
községi Könyvtár a Faluház emeletéről a
földszintre költözött.

Minden decsi lakos számára – kortól függetlenül – ingyenes a könyvtári tagság.

Várjuk Önöket megújult Könyvtárunkban!

FALUHÁZ
Faluházunk tiszta rendezett környezetben,
barátságos, segítőkész kollégákkal várja Önt
kulturális, családi és a szabadidő szórakoztató
eltöltésére alkalmas rendezvényeivel.

KÖNYVTÁR
Könyvtárunkban megtalálhatók szépirodalmi
művek, gyermekirodalmi alkotások, gyermek
és felnőtt szakirodalom, romantikus művek,
krimik, szótárak, és kézikönyvek.
Lehetőség van a hiányzó művek beszerzésére könyvtárközi kölcsönzéssel a Szekszárdi
Könyvtárból.
Állománygyarapításunkat az olvasók kéréseihez, igényeihez igazítjuk.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• internethasználat (2 munkaállomáson)
• géphasználat (szövegszerkesztés, játék)
• szkennelés
• fénymásolás
• nyomtatás (fekete-fehér)
• segítségnyújtás önéletrajz készítésében
• közérdekű információk (hivatalok ügyfélfogadása, autóbusz-menetrend, APEH nyomtatványok letöltése, egyebek)
• könyvkölcsönzés
• könyvtárközi kölcsönzés
• helyben használat
• zenehallgatás, filmnézés
• társasjáték használat

Teret, eszközöket és segítséget kínálunk a következő programokhoz:
– bálok (140 főig),
– születésnapok, névnapok
– esküvők,
– lakodalmak,
– kisebb családi rendezvények
A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR
ÚJ NYITVA TARTÁSA:
Hétfő :
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

de: –
SZÜNNAP
de: 9–12 óra
de: 9–12 óra
de: –

du: 16–20 óra
du: 16–20 óra
du: 16–20 óra
du: 16–20 óra

Hétvégi rendezvény esetén telefonos egyeztetés szükséges, a 20/430-0030-as telefonszámon vagy személyesen, nyitva tartási
időben.

ELÉRHETŐSÉGEINK: telefon: 20/430-0030 • email: faluhazdecs@freemail.hu
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A KONYHA AJÁNLATA
Tyúkhúsleves tésztával
Pecsenyéstál
Falusi szaftos pecsenye
Töltött borda
Rántott csirkemell
Rizibizi
Hasábburgonya
Saláta
10 főre 21600 Ft
Tárkonyos raguleves
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 a
06 74/495 060-os telefonszámon vagy személyesen
az Óvoda területén lévő
irodában.
ÚJ FOGORVOSI SZOLGÁLTATÁSSAL
BÔVÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
DECSEN!

Dr. Szabolcski-Ahác Annamária fogorvos kéréssel fordult a képviselő-testülethez, amelyben a meglévő fogászati röntgen berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos engedélyezési
és üzemeltetési költségekhez anyagi
támogatást kért, bruttó 168 400 Ft
összegben. A képviselő-testület egyhangúlag igennel szavazott a támogatás odaítéléséről. Ez azt jelenti, hogy
körülbelül 15 perc alatt kiderül, hogy
a beteg fogat ki kell-e húzni, így a lakosságnak időt és pénzt takarít meg a
berendezés üzembe helyezése, mivel
nem kell Decsről beutazni Szekszárdra ilyen probléma esetén.

