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Kedves Olvasó!
HÍRLEVÉL

II. évfolyam 5. szám

2014. május

HITTANTÁBOR
IDÔPONT: 2014. JÚNIUS 30 – JÚLIUS 4. (HÉTFÔ–PÉNTEK) • HELYSZÍN: DECS, FALUHÁZ

Az öt napból 3 napot a Faluházban leszünk
eszünk (ebéd
itt) a konyháról) a másik két napon pörbölyi
rbölyi kirándulás kisvasúttal (ennivalót egész napra
ra hozni
kell) és a szekszárdi Remete kápolna meglátogatása szerepel (itt ebédet főzünk).
Minden napon 9.00 órakor a templomlomban találkozunk és este 17.30-korr
istentisztelettel zárunk. Bővebb
információ Kocsis Lászlónál: Tel:
30/448-49-48

Részvételi
díj:
Rés
3 000 Ft/fő
A jelentkezés
a részvételi díj
jelentk
befizetésével
történik:
z
határidő:
június 15.
hat
Résztvevők
száma max.
Rés
25 fő, ezért érdemes
minél előbb
jelentkezni!

A Decsi Református Egyházközség Presbitériuma
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2014. június 21-én szombaton, 19 órától kezdődő

Decsi Reformátusok I. jótékonysági báljára.
A jótékonysági bál díszvendége és fellépöje:

Mészáros János Elek
a csillag születik televíziós műsor 4. évadának győztese.
Jegyek elővételben a Faluházban és a Decsi Református
Szeretetotthon Irodaházában kaphatók.

Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
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„Oázis kert”
Egy olyan pályázatot nyertünk meg Őcsényhez,
Sárpilishez, Várdombhoz hasonlóan, ami egy
későbbi szociális gazdaság alapjaként szolgálhat
majd. A pályázat településenként tíz családnak
biztosít vetőmagokat, növényeket és eszközöket
a termesztéshez. Képzés is része a programnak,
mely által szakmai ismeretekre tehetnek szert a
résztvevők. Családok kiválaszta során a fő szempontok a megbízhatóság és a szorgalmasság volt.

2014. május

Új piacterünk lesz
Megnyertük az Érsekcsanáddal közösen beadott pályázatot, így várhatóan augusztus 20-án ünnepélyes keretek közt
kerül átadásra a piactéren felépített háromszáz négyzetméteres fedett, színpaddal egybeépített filagória és a tájház
szolgáltatásait bővítő interaktív terepasztal. A LEADERes pályázat tartalmaz még egy többnapos nyári és két téli
rendezvényt is. Amit biztosan tudunk, az augusztus 15–17-ig
tartó és 20-ai nyári rendezvény, melynek részleteiről a következő számban olvashatnak.

Ismét pályázatot nyert
a „Szülôk a Gyermekekért Alapítvány”
Június 19-től 22-ig ismét mehetnek Mórágyra lovas táborba a gyerekek. A Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázat révén 493 000 forintnyi támogatással tudja elősegíteni az
alapítvány a sérült és nem
sérült gyermekek táboroztatását. A decsi picikkel
együtt
szórakozhatnak
az alsónánaiak, faddiak,
őcsényiek és sárpilisiek is.
Decs Nagyközség Önkormányzata 30.295.011 Ft uniós támogatást
nyert a Környezet és Energia operatív Program (KEOP) keretében
kiírt „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” tárgyú, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0006
kódszámú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében.

A projekt keretében mintegy
526 db lámpatest cseréjére kerül
sor. A tervezett teljes közvilágítási rekonstrukció következtében a várható éves villamos
energia felhasználás 123.215
kWh-ról 33.744 kWh-ra csökken, ami 3,7 millió forintos villamos energia költség megtakarítást és jelentős (692.000 Ft/év)

karbantartási költségcsökkentést eredményez.
Az Önkormányzat fő célja a korszerűsítés során, hogy a település
közvilágítása megújulva, a világítási feladatokhoz alkalmazkodva, modern és energiatakarékos
lámpatestekkel, fényforrásokkal
működjön költséghatékonyabb
üzemeltetés mellett.
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„HAZAI TÁJAK”
Szeretettel meghívjuk

NEMESSÁNYI GYÖNGYI
mûvésztanárnô
tájképekbôl álló kiállítására, melyet
2014. 06. 05-én 18 órakor tartunk
A Faluház könyvtárában.

A kiállítást megnyitja Biczó Ernô, Decs polgármestere
Közremûködik Balogh Máté – ének
A kiállítás megtekinthetô 2014. 07. 04-ig
a Könyvtár nyitvatartási idejében.
A Könyvtár dolgozói

PÜNKÖSDI PÁROS
HORGÁSZVERSENY
2014. június 9-én (hétfő)
a Szálkai víztározón.
Kategóriák:
6 – 10 évig és
11 – 14 évig gyermek
– szülő vagy unoka
– nagyszülő párosok.
A gyerekek csak úszós
készséggel horgászhatnak!
Találkozzunk 6 órakor
az átvágásnál!
Információ:
20/2274650 vagy 74/675-456

IV. „VASADI JÁNOS”

Halászléfôzô Emlékverseny
Ebben az évben is a decsi Horgásztó ad otthont a versenynek 201
2014. június 7-én, szombaton, 9 órától kifulladásig.
A bőkezű
bők
támogatók jóvoltából az első három helyezett
értékes
érték díjazásban részesül!
A támogatók jelentős mennyiségű tombolatárgyat is
biztosítottak, így érdemes 200 Ft-ért tombolajegyeket vásárolni!
SORSOLÁS NAPONTA TÖBBSZÖR!
Részletes információk: 20/9647708 vagy 30/4487770 vagy 20/2274650

Az összekötegelt vagy bezsákolt fás
szárú növényi maradványok és zöldhulladék elszállítását minden hónap
negyedik keddjén az Alisca Terra
végzi a nyári hónapokban!
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DECS NAGYKÖZSÉGI FALUHÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot,
hogy a községi Könyvtár a Faluház
emeletéről a földszintre költözött.
Várjuk Önöket megújult
Könyvtárunkban!

Teret, eszközöket és segítséget kínálunk a következő programokhoz:
• bálok (140 főig),
• születésnapok, névnapok
• esküvők,
• lakodalmak,
• kisebb családi rendezvények

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

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

Nagyterem (díjak az ÁFA-t nem
tartalmazzák)
• 2 óra: 11.000 forint
• 4 óra: 16.000 forint
• 8 óra: 30.000 forint
Lakodalom: 80.000 forint, + kaució.
Egyéb zenés rendezvény:
25.000 forint, + kaució.
Kisterem (díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)
• 2 óra: 2.000 forint
• 4 óra: 3.000 forint
• 8 óra: 4.000 forint
Lakodalom, zenés rendezvény:
16.000 forint, + kaució.
Egyéb, nem zenés rendezvény:
12.000 forint, + kaució.
A fenti ár a terem bérleti díjon kívül az
eszközök kölcsönzését is tartalmazza.
A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR
ÚJ NYITVA TARTÁSA:

Hétfő: de: –
du: 16–20 óráig
Kedd: SZÜNNAP
Szerda: de: 9–12 óráig
du: 16–20 óráig
csütörtök: de: 9–12 óráig
du: 16–20 óráig
péntek: de: –
du: 16–20 óráig
Hétvégi rendezvény esetén telefonos egyeztetés szükséges, a 20/4300030-as telefonszámon vagy személyesen, nyitva tartási időben.

Elérhetôségeink:
Telefonszám: 20/430-0030 • email cím: 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 24 600 Ft
Tárkonyos raguleves
Pecsenyéstál
Sárközi szelet
Rántott gomba
Aszalt gyümölccsel
töltött pulykamell
Mexikói rizs
Hasábburgonya
Saláta
10 főre 23 500 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.

DTV
Június 5. csütörtök és 9. hétfő
• Életképek a faluból 6. rész
• Hírpercek
• Interjú Biczó Ernő polgármesterrel
• Horgászpercek
• Megemlékezés az I. világháború
decsi hőseire
Június 12. csütörtök és 16. hétfő
• Életképek a faluból 7. rész
• Hírpercek
• Interjú Biczó Ernő polgármesterrel
• Horgászpercek
• Kiállítás megnyitó
Június 19. csütörtök és 23. hétfő
• Életképek a faluból 8. rész
• Hírpercek
• Interjú Biczó Ernő polgármesterrel
• Horgászpercek
• Roma kulturális műsor

