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Kedves Olvasó!
HÍRLEVÉL

II. évfolyam 3. szám

2014. március

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselô-testülete idén is megjutalmazta
a Bíborvég Általános Iskola jó tanulóit!
Nyírő Dávid
Birtalan Dániel
Farkas Patrik
Pusztai László
Juhász Zétény
Rigó Adrienn

Zsiga Levente
Both Dávid
Sárközi Szabolcs
Asoltanei Alexandra
Győri Dániel
Varga Erika

Szabó Györgyi
Pasztovszki Győző
Kertész Gábor
Juszt Viktória
Pusztai László
Szabó Fanni

Nagy Gergő
Rigó Károly
Horváth Dominika
Kara Dávid
Kertész Zoltán
Neumann Nikoletta

Papp Barnabás
Kalányos Szilvia
Krámer József
A képről hiányzik:
Szijj Anita

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
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HÍR E K

ÓVODAI BEÍRATÁS

Decs Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete értesíti azokat a
szülőket, akiknek a gyermeke a 3. életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, továbbá a 2. életévét 2014. december 31ig betölti (bölcsődés korú), valamint a
2014/2015-ös nevelési év során betölti
a 3. életévét (ez utóbbiak előjegyzésbe
kerülnek), hogy a fenntartásában működő Decs Tesz-Vesz Óvodában:
1. A 2014/2015-ös nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja:
2014. április 23-án, április 24-én és
április 25-én (szerda, csütörtök, péntek) 8–16 óra
2. A beíratás helye: Decs Tesz-Vesz
Óvoda óvodatitkár irodája 7144 Decs,
Ady Endre u. 12–16.
3. Az óvoda felvételi körzete: Decs
nagyközség közigazgatási területe.
(Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig
a környező települések közigazgatási
területe.)
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a gyermek TAJ kártyája
– orvosi igazolás arra vonatkozóan,
hogy a gyermek nem szenved fertőző
betegségben, közösségbe mehet
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány
5. Az óvoda biztosítja azon sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai
ellátását, akiknek szakértői bizottság
kijelölte az óvodát.
6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 16-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Decs Nagyközség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban,
az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.
A jegyző a másodfokú eljárás során a
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés
meghozatalára utasíthatja.
8. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése
alapján a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.
9. A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § a) pontja alapján az a
szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Projektötleteket várunk
Decs Nagyközség Önkormányzata nyilvános ötletpályázatot hirdet
a Kossuth Lajos utca 32–36. szám
alatti ingatlan, a volt háziipar felhasználására vonatkozóan. Elsődleges szempont lenne egy olyan tér
kialakítása, mely mindannyiunk
igényeit szolgálná.
1. Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs. A pályázaton
decsi lakosok, szervezetek, intézmények vehetnek részt. Olyan pályázatokat várunk, amelyek röviden, maximum 5 oldal terjedelemben bemutatják
a volt háziipar lehetséges hasznosítási
formáit. Javasoljuk a részt vevőknek,
hogy a pályázatot támasszák alá egy
költségvetés tervezettel, valamint egy
helyszínrajzzal is.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 12 óra
3. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kinyomtatva a Decs,
Fő u. 23. szám alatti Polgármesteri Hi-

vatal jegyzői titkárságán kell benyújtani vagy elektronikus úton a phdecs@
terrasoft.hu e-mail címre elküldeni.
4. A pályázatok elbírálása:
A határidőben beérkezett pályázatok
a decsi civil szervezeteknek véleményezés céljából megküldésre kerülnek. A pályázatokat a véleményezést
követően 5 tagú bizottság bírálja el,
amelynek tagjai: Vermes György,
Nagy László, Dr. Málnai János, Baloghné Medgyesi Zsuzsanna és Galambos Attila Péter.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. június 01.
5. A pályázatok díjazása:
– A bíráló bizottság által legjobbnak
ítélt pályázat elkészítője 25.000,-Ft
díjazásban részesül, és amennyiben
a projektötlet megvalósításra kerül,
részt vehet a megvalósításban is.
– A bíráló bizottság által megvalósíthatónak minősített projektötlet(ek)
kidolgozói 10.000 Ft díjazásban részesülnek.

A pályázat kiírója a díjazott pályázat(ok) anyagát és a pályázó(k) nevét nyilvánosságra hozhatja.
6. A beérkezett pályázatok egy, a helyi lakosoknak meghirdetett fórumon
is ismertetésre kerülnek.
7. A pályázó a pályázaton indulással
hozzájárul ahhoz, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata a benyújtott
pályázatot szabadon felhasználhatja. A
pályázó felelősséget vállal azért, hogy
a pályázat anyaga saját műve, mellyel
semmilyen szerzői vagy egyéb jogot
nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármely, az esetleges jogsértésből eredő
kárért felel.
8. A pályázattal kapcsolatban további információ Biczó Ernő polgármestertől és Galambos Attila alpolgármestertől kérhető.
9. A képviselő-testület fenntartja
a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.

2014. március

•3

KISB ÍR Ó

Decs Nagyközség Önkormányzata,
a Decsi Református és a Római Katolikus
Egyházközség szeretettel hívja Önt
és kedves családját
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DECSI KISS JÁNOS
„Egyedül Istené a dicsôség”
címû húsvéti kiállítására.
Idôpont: 2014. április 13. 17.00 óra
virágvasárnap
Helyszín: Decs, Faluház

A GYÖNGYÖS BOKRÉTA
HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
mindenkit szeretettel hív
SZPONZORBÁLJÁRA,
2014. április 26-án
kerül megrendezésre.
A bál helyszíne: Faluház, kezdete: 19 óra
Zene: TOPÁNKA MIHÁLY
Belépőjegy: 1000 Ft
Csak elővételben vásárolható a Faluházban
és az egyesület tagjainál

ÉRDEKLŐDNI:
0670/571-2258; 0620/974-1881
A bál batyus jellegű.
Felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

ÁZ
ín: FALUH

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIO
a decsi katolikus templomban
2014. április 13. 9.45-kor kezdődő
istentisztelet alatt

TÁMOGATÓ:
Decs Nagyközség
Önkormányzata

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2014. április 5-én
a Decsi Faluházban megrendezésre kerülő

„Roma Kultúra Világnapja az Együttélés jegyében”
című kulturális napra.
A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:
12:30 Kézműves foglalkozások
14:15
14:00 Köszöntőt mond Biczó Ernő
polgármester
15:00
Góman Ernő a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
18:30

Roma himnusz éneklése
Vers előadások
Roma és nem roma együttesek
fellépése
Kiállítás

SZENT MÁTÉ evangelista szerint
A decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Egyesület Asszonykórusa és a Decsi
Hagyományőrző Férfikórus előadásában.
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JÓ , HA TUD JA

Szeretettel várunk benneteket
2014. április 11-én 17 órakor a Faluházba,

A KONYHA AJÁNLATA

HÚSVÉTI KÉZMÛVES foglalkozásunkra.

Tyúkhúsleves tésztával
Pecsenyéstál
Falusi szaftos pecsenye
Töltött borda
Rántott csirkemell
Rizibizi
Hasábburgonya
Saláta
10 főre 21600 Ft

KÉSZÍTHETTEK:
• ajtó-, ablak-, és asztaldíszeket
•nyuszi fészket
•mozaik tojást
•gyönggyel bevont tojást
•festett piros tojást
•tojástartót
Meglephetitek szüleiteket saját készítésû ajándékokkal!
Van már locsoló versed?
Ha nincs, gyere és tanuljunk együtt!
Szeretettel várunk kicsit és nagyot!
Kérjük hozzatok magatokkal kifújt tojást!
Faluház és a könyvtár dolgozói

Meghívó
Szeretettel hívjuk községünk apró gyermekeit április 10-én,
10 órára a Faluházba, az ÓPERENCIÁS BÁBSZÍNHÁZ előadására,
melynek címe:

HÚSVÉTI KALAND NYÚLCSI JULCSIVAL.
A műsor megtekintése ingyenes.
Támogató: Decs Nagyközség Önkormányzata

DTV
Március 26. szerda 18 óra
Képviselő-testületi ülés élőközvetítése
Március 27. csütörtök és március 31. hétfő
• Életképek a faluból 3. rész
• interjú
• horgászpercek
• katolikus családi nap 2014.
Április 03. csütörtök és április 07. hétfő
• Életképek a faluból 4. rész
• hírpercek
• interjú

Kézilabda tavaszi sorsolás
2014. március 23.
12. ford. 10:00 Decsi KSE – Kocsolai SC
2014. március 29.
11. ford. 16:30 Decsi KSE – Tolna KC
2014. április 12.
18. ford. 11:00 Nagydorog – Decsi KSE
2014. április 25.
14. ford. 18:00 Decsi KSE – Rollecate Tengelic
2014. május 3.
13. ford. 10:00 Bölcske SE – Decsi KSE
2014. május 16.
15. ford. 17:45 Hőgyészi SC – Decsi KSE
2014. május 24.
16. ford. 11:00 Decsi KSE – Tamási KC
2014. június 1.
17. ford. 11:00 Madocsa SE – Decsi KSE

• horgászpercek
• március 26-ai képviselő-testületi ülés
ismétlése
Április 10. csütörtök és április 14. hétfő
• Életképek a faluból 5. rész
• interjú
• horgászpercek
• roma kultúra világnapja
Április 17. csütörtök és április 21. hétfő
• Életképek a faluból 6. rész
• hírpercek
• interjú
• horgászpercek
• húsvéti kiállítás

Foci tavaszi sorsolás
2014.03.23.
2014.03.30.
2014.04.06.
2014.04.13.
2014.04.20.
2014.04.27.
2014.05.04.
2014.05.11.
2014.05.25.
2014.06.01.

Decs – Tengelic
Madocsa – Decs
Decs – Bátaapáti
Decs – Dunakömlőd
Szekszárd II. – Decs
Decs – Sióaagárd
Gerjen – Decs
Decs – Mórágy
Németkér – Decs
Pálfa – Decs

A fenti időpontokhoz
képest az ifi mérkőzés
2 órával korábban
kezdődik.

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

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.
Fás szárú növényi maradványok
(metszés során keletkezett gallyak,
ágak, szőlővessző) begyűjtését márciustól hétfő, keddi napokon végezzük. Kérjük lehetőleg kötegelve
ezeken a napokon helyezzék ki a
zöld hulladékot, nagyobb mennyiség esetén keressék Galambos Attila
alpolgármestert a 0620/429-4077-es
telefonszámon.

