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Karácsony éjszakájának egyedülálló bűvölete
több mint hangulat, vagy pillanatnyi elérzékenyült ünnep. Isten hív e szent éjszaka által,
ellenállhatatlan vonzással egy új istengyermeki
életre. Amikor felhangzik majd a templomban
az angyalok éneke: Dicsőség a magasságban
Istennek, és Békesség a földön a jóakaratú embereknek! – Ekkor kell, hogy valami megmozgassa a szívünket. Örülünk, mert szép a karácsony este? Igazából akkor lesz szép, ha most
ebben a pillanatban tudunk tenni valamilyen jó
elhatározást: szakítani a bűnnel, mindenfajta
megalkuvással, az életszentség útjára lépni,
most, amikor látjuk, milyen messze vagyunk
az isteni világtól.
Kocsis László diakónus

Valóban, Isten szeretete az év legsötétebb,
egyik leghidegebb hónapjában, ajándékot készített az emberek számára. Így ír erről a bibliában, az ószövetségben Ézsaiás próféta: „A
nép, amely sötétségben jár nagy világosságot
lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog… mert egy gyermek születik
nékünk, fiú adatik nékünk.”
Az a világosság és fény, amit ő hoz a földre,
nem a plázák tündöklése, de nem is tova rebbenő, múlandó öröm. Jézus azért jött, hogy az
öröm és a fény mindig az emberekkel maradjon. Ha találkoztál már olyan emberrel, akinek
a jósága, szeretete és mindent megmelegítő
öröme téged is átmelegített, tudod miről írok.
Ha ezt még soha nem érezted s élted át, kívánom, hogy ez a mostani karácsony ne múljék el
számodra anélkül, hogy ezt ne éld át.
Pappné Szakács Csilla intézményvezető
református szeretetotthon
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Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
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„Volt egyszer egy tanyavilág”
2013. szeptember 21-én nyolcadik alkalommal rendezték meg a Faluházban a tanyavilágból elszármazottak találkozóját. A
délutáni program hagyomány szerint az iskolai emléktábla megkoszorúzásával és a temetőbeli megemlékezéssel kezdődött. Majd
a Faluházban Biczó Ernő polgármester és
Kőfalvi János ny. iskolaigazgató köszöntötte
a vendégeket. Juhász Diána zenés műsorát
jó hangulatú zenés vacsora és hajnalig tartó
beszélgetés követte.
Kőfalvi János volt tanító, szervező
– Milyen szervezőmunka előzte meg a találkozót?
– A találkozók szervezése egyre nehezebb.
Akik az előző találkozók szervezésében részt
vettek, többen vagy eltávoztak közülünk vagy
olyan betegek, hogy nem tudják tovább vállalni ezt a feladatot. Úgyhogy egyre kevesebben
vagyunk nemcsak szervezők, hanem a vendégek is. A volt tanyasiak gyermekei, unokái már
más világban élnek, nemigen érdekli őket a
tanyavilág valamikori élete. A szervezéskor én
száz főre számoltam, és most 170-en vagyunk
itt. Ez nagy boldogság számomra, hiszen az öt
tanyán élt szülők közül ma már csak tízen-tizenketten élnek, bizony eltelt azóta 60 év.
– A színpad szélén dekorációként van három
petróleumlámpa. Mit jelképeznek?
– A tanyavilágban nem volt villany, petróleumlámpával világítottunk. Csodálatosan szép
lámpák voltak, szinte műremekek. A lámpák
jelképezik a tanyasi életet, az itt élőkben is
megvolt ez a világosság.
– Mi tartotta össze a tanyavilágban élőket?
– Az egymásrautaltság. A kis közösségek
kialakulása. A tanyák egymástól több száz méterre, esetleg egy kilométerre voltak, mégis ha
valakinek problémája volt, a többiek azonnal
segítségére siettek. Abban az időben a tanítókkal való viszony is más volt. Ha valakit a
tanyán élők befogadtak, akkor nagyon könynyű volt. Bármit kérhettünk. De mi is mindent
megtettünk a közösségformálásáért.
– Hogyan kezdődött a szervezés?
– Annak idején az akkori faluház igazgatóval, Bognár Cecillel és Nagy Zoltán polgármester úrral szerveztük az első elszármazottak
találkozóját. Ez adta az ötletet a tanyavilág
találkozóhoz. Így szerveztük meg 1996-ban az
első találkozót. Körülbelül 120-an voltunk, a
másodikon már kétszer annyian. A maximális
létszám 2000-ben volt, közel 350-en voltunk.
– Van-e aki folytatja?
– Őszintén mondom, nem tudom. Talán a
fiatalabbak közül a Galambos gyerekekre számíthatunk. Hiába meséltünk a gyerekeknek
erről az életről, ők már nem abban a világban
élnek. Az új körülmények között kell megtalálni majd a lehetőségeket. Én, amíg bírom,
csinálni fogom.
Mikóczi Lászlóné szervező
– Hányadik találkozó szervezésében vesz
részt, Katica néni?

– A nyolcadik, azaz kezdetektől fogva. Édesapám is ilyen alaptermészetű volt, mint én. A
tanyavilág életének szervezésében ő is aktívan
részt vett. Én pedig szeretném,ha a fiatalok
minél többen megtudnák, hogyan éltünk mi
a szállásokon. Mi, ha összejövünk, még mindig példamutatóak vagyunk, az a szeretet még
mindig megvan közöttünk, ami ott is megvolt.
– Milyen gyermekkori emlékei vannak a
szállási életről?
– A mi házszámunk 1034. volt. Nagyon
sok lakos élt itt, a Ledneczki pusztai szegény
bevándorlók, a gyöngyösoldali cigányok, de
nem emlékszem,hogy egy bűnöző is kikerült
volna közülünk. Nagy egyetértésben éltünk.
Az egymásrautaltságot és a szülői nevelés
tett ilyenné minket. A szomszédok segítették
egymást,szeretettel fordultak egymás felé, és
mi gyerekek, ezt átvettük tőlük.
– Milyen körülmények között éltek?
– A napi munka rendszeres volt, mert télen-nyáron az állatokat el kellett látni. Őszszel a kacsák-libák tömése miatt több munka volt. A szüleim hajnalban 4-5 óra körül
keltek,begyújtottak, vizet melegítettek a fejéshez, utána fejtek, majd a tejet lefölözték, előkészítették az alapanyagokat a z etetésekhez.
Ez volt a napi rutin. Édesapám földet művelt,
édesanyám otthon látta el a teendőket.
Egy szobában aludtunk négyen, volt amikor
ott is főztünk. Volt egy néprádiónk, azon hallgattuk a műsorokat. Télen minden este lavórban mosakodtunk, lábat mostunk, nagy fürdés
csak szombaton volt. Nyáron pedig teknőben
fürödtünk az udvaron. Eleinte rakott sparhelttel fűtöttünk, később már asztali tűzhelyünk
volt, azon is főztünk. Petróleumlámpával világítottunk, az udvarra a viharlámpát vittük
magunkkal. Alkonyat előtt édesapám a lámpa
cilinderét újságpapírral kívül-belül fényesre
törölte, az állatok ellátása után meggyújtotta,
és dicsértesséket köszöntünk. Ez a fény adta
meg azt a nyugalmat-békét-szeretetet, ami akkor ott a fehérre meszelt kis szobánkat átjárta.
Téli estéken édesanyám font,kötött; édesapám
a Szabad Föld című újságból olvasott föl, vagy
a használati eszközöket javította. Közben vagy
nótákat énekelt, vagy a rádiót hallgattuk. Nyugovóra térés után a csendet egy-egy kutya ugatása törte csak meg, jelezve, hogy vigyázzák
álmunkat. Nyári estéken pedig a nyitott ablaknál tücsök muzsikált altatódalt. Hát mindez a
tanyavilág csodája volt. Így nőttem én fel.
– Iskolába hogyan jártak?
– Az iskola megnyitása előtt 1927-28-ban
nagyapám adott otthont Dr. Schlosser Ferencné
tanító néninek, aki a környéken lakó gyermekeket tanította. Tudomásom szerint 12-15 fő
rendszeresen járt oda iskolába az 5X4 méteres
kisablakos szobába. Majd 1929-ben elkezdődött
a tanítás az iskolában. Én negyediktől jártam a
szállási iskolába, előtte Decsen jártam. Hat órakor felkeltem, tejeskávé volt a reggelim, csizmát
húztam, és mentem az iskolába. Másfél kilométert kellett gyalogolni, míg beértem. Délután, mikor hazamentem, akkor ebédeltem. Késő délután

tanultam még otthon. Tavasszal és ősszel én is
előbb keltem, mert iskola előtt még megetettem
a disznókat és legeltetnem kellett. De nemcsak
az iskola tanított. Édesapám arra nevelt, hogy
a férfiak között mindig első az édesapa. Utána
a tanár bácsi,aztán a falu papja, akinek minden
időben dicsértesséket kell köszönni, hogy tudja,
hogy hozzá tartozunk. A negyedik pedig a falu
orvosa. Erre a tisztességre tanított engem, útjelzőként pedig a „Tíz parancsolat” szolgált.
– Milyen érzés egy sikeres rendezvény szervezőjének lenn?
– Nekem az nagyon fontos, hogy a gyermekeim és az unokáim is szeretik ezt a találkozót,
ha tehetik, eljönnek, ahogy most is. Büszke
vagyok rájuk. Mindenkinek szeretném megköszönni a segítséget, aki lehetővé tette, hogy ez
a találkozó ily formában már nyolcadik alkalommal létrejöhetett.
Juhász Diána az est fellépője
– Milyen kötődésed van Decshez és a szállásokhoz?
– Nagyszüleim Madarász Ferenc és Csízik
Mária a szálláson laktak. Én pedig másfél éves
koromig Decsen éltem. Ezután Szekszárdra
költöztünk, ahol a Garay János Ének-zenei Általános Iskolába jártam, ahol Biczó Ernő bácsi
volt az igazgató és Czakó Irénke néni kórusában énekeltem. Tizenhárom évig táncoltam a
Bartinában. Amióta eszemet tudom, szerettem
szerepelni, színpadon lenni. Így lettem zenés
színész. Leginkább operetteket és musicaleket játszom. Most Tatabányán a Jászai Mari
Színházban játszom a Dzsungel könyve című
darabban. A Hungaroperett társulat szólistája
is vagyok, október 18-án vendégszerepelünk
Szekszárdon a felújított művelődési házban.
Nagyon szeretek ezzel a társulattal dolgozni,
mert segítünk egymásnak, szeretjük egymást,
ami ritka a mi szakmánkban.
– Hogyan sikerült megőrizned azt a természetességet, kedvességet, mely gyermekkordban jellemzett téged?
– A családi háttér nagyon fontos ebből a
szempontból,az, hogy milyen értékrendet kap
az ember a szüleitől, nagyszüleitől. Vallom,
hogy szerénynek kell tudni maradni. Nekem
Decsen szerepelni nagy megtiszteltetés. Nagyszüleimnek ez nagyon fontos, és ami nekik
fontos, az nekem is. Az ember, amikor otthon
lép fel, az külön öröm, de külön izgalom is,
hiszen sokan ismernek, szeretnék nekik megfelelni. Minden a lehető legjobb legyen, érzéseket keltsek a nézőkben, hatni tudjak.
– Mi szűrődött le benned erről a rendezvényről?
– Emlékeznünk kell a múltunkra, hogy
tudjuk honnan jöttünk, mik a gyökereink. Ez
nagyon meghatározó, mert aki gyökértelen,
annak nehéz ebben a világban, mert elfújja a
szél. Nekem fontos látni, hogy a nagyszüleim honnan hova jutottak el, ez egy hatalmas
csoda. Micsoda változásokat éltek meg és túl,
és mégis a hihetetlen életöröm és életszeretet
jellemzi őket. És még a mai napig ők tudnak
bennünket segíteni. G2
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Néhány gondolat a közvilágításról… decsÍRázós

Az utóbbi időben egyre többször „van szerencsém” munka után sötétben menni haza. És elsősorban nem arra gondolok itt, hogy a napok
rövidülésével már sötét van, mire végzem, hanem valóban sötét van. Az utcán is.
Sokszor hallottam embereket panaszkodni,
hogy a Szőlőhegyi utca vasúti átjárójától a Széll
Judit utcáig, valamint a Deák Ferenc 1-es számtól nagyjából az utca feléig nincs közvilágítás.
Eltelik néhány nap, megjavul, majd megint
nincs napokig. Ez a rész mondhatni egy slágerszakasznak számít már ebből a szempontból.
Viszont nemrégiben több új utca is csatlakozott a fentiekhez, a teljesség igénye nélkül
például a Kossuth Lajos és a Rákóczi utca is.
A közvilágítás kimaradása nem csak az arra
járóknak, de az ott lakóknak is kellemetlenséget okoz. Gondoljunk csak bele, hányszor
nézünk ki az utcára, ha már percek óta ugat a

kutya és mennyire megnyugtat, ha látjuk, nincs
kint senki a házunk előtt. Viszont ha nincs közvilágítás, nem látjuk. Ráadásul ezeken az utcákon közlekedni is veszélyes a vak sötétben.
Kolleganőm többször felhívta az illetékes
szervet és jelentette be a szolgáltatás kimaradását. Az ügyeletes elmondása szerint ők nem
tudják, mikor és melyik részeken nem égnek a
lámpák, ezért ha nem szól nekik senki, ők sem
tesznek semmit.
Ezért kérünk mindenkit, aki a közvilágítás
szolgáltatásban kimaradást észlel, lehetőség szerint jelentse azt, hiszen mindannyiunk számára
fontos, hogy lássunk az utcán este is. Ráadásul
a javítók kiszállási ideje 72 óra, azaz 3 nap, amit
rendszerint be is tartanak – értem itt azt, hogy a
harmadik nap délelőttjén érkeznek csak ki.
A bejelentést a következő telefonszámon tehetik meg: 80/205-020
Villányi Dávid

Közmeghallgatás
Decs Nagyközség Képviselőtestülete közmeghallgatást tartott 2013. október 28-án 18 órakor
a Faluház nagytermében. Az ülés napirendje
a 2013. évi összefoglaló és a további tervek
megosztása a lakossággal.
Biczó Ernő polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megköszönte, hogy megtisztelték jelenlétükkel a képviselőtestületet. Először
arról beszélt, hogy azok az eredmények, amelyeket 2013-ban elértünk a képviselőtestület,
az önkormányzati dolgozók és a falu civil szervezeteinek, lakóinak közös sikere. Akkor lehet
eredményeket elérni, ha a fontos kérdésekben
egyetértés van, és a jóindulat, a segíteni akarás
jellemzi a résztvevőket. Ez nem azt jelenti, hogy
vita nélkül kell mindenben egyetérteni, hanem
azt, hogy a nézetkülönbségek és a segíteni akaró
kritika viszi előre az ügyeket. A polgármester úr
megköszönte mindenkinek, aki munkájával, véleményével, ötleteivel segítette a faluért végzett
munkát. Ezután beszélt az általa legfontosabbnak ítélt eredményekről több témakörben.
MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK:
– Út- és járdaépítési program:a Szövetkezeti
utca teljes burkolata, a Haladás utcai járda, az óvoda előtti járda burkolata, a Babits, Duna és Váci
utcák burkolatának javítása, a Cserenci út javítása
– Az óvoda épületének karbantartása: ereszcsatorna, légkondicionáló beszerelése
– A Szent Erzsébet téri sétány elkészítése
– A civil szervezetek és a sportegyesület támogatása
– A Bursa Hungarica pályázat kiírása
– A napelemek termelni kezdtek, ez nagy
költségmegtakarítás az óvodai villanyszámlában (846 Ft-os villanyszámla úgy, hogy az
óvoda épületében üzemel a konyha).
– Új, a kornak megfelelő honlap indult
(www.decs.hu).
– Elindult a Decsi Kapu mellékleteként a
Kisbíró, melyben havonta jelennek meg röviden a legfontosabb információk.
TERVEK,
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK:
– Az Aqua projekt keretében új vastalanító
épül.

– Az Aqua projekt építési munkái után fennmaradt úthibák kijavítása.(elsősorban a kereszteződésekben.)
– Pályázatot adtak be a szennyvíztelep felújítására (400 millió Ft)
– Pályázatot adtak be a Norvég Alapra a hivatal épületének rendbetételére, óvodai játszótér építésére, pihenőpavilon építésére.
– Pályázat készült a közvilágítás korszerűsítésére (300 millió Ft)
– Az idei évben megvásárolt tanyán egy
működő tanya létrehozása( állattenyésztés, növénytermesztés), pihenőpark létesítése. 2014
májusában egy pikniket tervez az önkormányzat, melynek keretében bemutatják a lakosságnak a tanyát és a pihenőparkot.
– Az Ady Endre utca burkolatának felújítása
(a szobortól a vasútig)
– a temetőparkoló aszfaltozása
– A falu intézményinek fatüzelésű kazánnal
fűtése, ezáltal a gázfűtés kiváltása. (energiatakarékosság)
– December 1-jétől 60 főt foglalkoztat az
önkormányzat (22 főt a szociális földprogramban, 23 főt a Tanulj-dolgozz! programban, 15
főt a téli közmunkában).
– Tűzifa program. Tavaly 140 köbméter fát
kapott pályázaton az önkormányzat, idén 400
köbméterre pályáztak. Ehhez az önkormányzat
2,5 millió forinttal járul hozzá. A polgármester
úr felhívta a figyelmet arra, senki ne számítson
arra, hogy ebből tudja megoldani az egész téli
fűtését, csak segítség a hidegebb időkre. Kérte,
hogyha valaki tud olyanról, aki rászorulna a támogatásra, jelezze az önkormányzat felé.
A nyugdíjas klub felszólaló tagjainak kérésére a temetőben kicserélik a csapokat, és tavaszra a locsoláshoz szükséges vizet elvezetik
a temető távolabbi részére is.
Kneller Gyula felszólalása kapcsán a polgármester úr megköszönte a civil szervezeteknek a
falu programjainak (Testvér Települési Találkozó, az Őszi nagytakarítási akció és az augusztus
20-ai rendezvény) szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségét. Kiemelte,mennyire fontosnak tartja ezeket a közös megmozdulásokat,
mert csak közös gondolkodással és cselekvéssel
juthatunk előre.
G2

Már halottainkat
sem tiszteljük
November 1. a halottak napja. A csendes
decsi községünkben fél nyolckor arra ébrednek az emberek, hogy a szomszédban
az egyik háznál fát fűrészelnek, a másiknál
füvet nyírnak.
Az már bevett szokás itt, kis falunkban,
hogy a hetedik napot, amely a Tízparancsolatban, mint pihenőnap foglaltatik, nem
tiszteljük. Kora reggel és az ebéd utáni
időben füvet nyírunk, fűrészelünk. Nem
csak a csendrendeletet nem vesszük semmibe, de az embertársunkkal való együttélés és egymás érzéseinek, érzelmeinek
tiszteletét sem.
Nem vagyunk képesek arra sem, hogy a
megengedett szerdai égetési napokon gyújtsunk nyílt tüzet, amiről mindenki tud. Nem
dehogy, hiszen a hétnek 7 napja van, miért
ne akkor égessek, mikor én akarok? Miért
kell pont nekem betartani azt, amiben már
megegyezés történt, ami kötelező rendelet
mindannyiunk számára. Hadd bűzölögjön,
büdösödjön falunk majd minden nap. Természetesen mindent tűzre dobunk, nem baj,
ha a környezet meg is fullad, ha a levegőt is
szennyezzük, majd jön valaki, aki ezeket a
problémákat megoldja.
Miért pont nekem kell a halottaink előtti
kegyeletet lerónom azzal, hogy nem hangoskodom, nem zavarom a temető nyugodt
és ünnepélyes hangulatát, nem zavarom fűrészelésemmel a délutáni meghitt perceket,
mikor a hívők a Tiszteletes Úr szavait hallgatják? Úgy gondolják ezek az emberek,
hogy a fűrész és a fűnyíró hangja emelkedettebbé és meghittebbé teszi a megemlékezést szeretteinkről.
Mi lenne velünk, ha ezeken változtatnánk, vagy megpróbálnánk néha arra gondolni, hogy mások is laknak körülöttünk, és
azoknak is szükségük van a Tízparancsolatban leírt hetedik napra, amikor ők is pihenni
szeretnének?
Talán akkor falunkban is megnőne az egymás iránti tisztelet, mert nem csak szeretni
kell egymást, hanem megadni azt a tiszteletet, amit mi is elvárunk embertársainktól.
G. M. decsi lakos
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Testületi ülés

SZEPTEMBER
Szeptember 25-én tartotta soros ülését Decs
nagyközség képviselő testülete. Az ülésen dr.
Málnai János képviselőn kívül mindenki részt
tudott venni.
A napirendi pontok előtt Biczó Ernő polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd rögtön
a meglévőkhöz még négy új napirend felvételét javasolta: a már ismeretes Norvég pályázathoz való csatlakozás, döntés a település új
honlapjának elkészítéséről, a decsi konyhán diétás konyha kialakítása és az ehhez szükséges
eszközök beszerzése, és a Bíborvég Általános
Iskolában létrehozandó intézményi tanácsba
önkormányzati képviselő delegálása.
Még a napirendi pontok előtt szót kért Papp
Zsolt Endre református lelkész. Minden jelen
lévőt és tévé nézőt szeretettel meghívott az október 12-én tartott beiktatási ceremóniára, valamint a Református Szeretetotthon fennállásának 20. évfordulójára rendezett ünnepségre.
Rajta kívül még Deákvári Mihály a Decs
Községi Sportegyesület elnöke szólalt fel. Tájékoztatott arról, hogy a sportban megkezdődött az őszi szezon, és hogy a kézilabda csapat
új edzője Kneller Gyula lett.
A többi szakosztály számára akkor még nem
kezdődött meg a szezon, a sportstratégia kidolgozására a következő testületi ülésig halasztást
kért az elnök.
Az első napirendben a polgármester úr beszámolt az előző ülés óta történtekről: több
építkezés megkezdődött, illetve befejeződött
(Ady E. utcai járda felújítás, Haladás utcai járda felújítása és a Szövetkezet utca aszfaltozása,
Cserenci út új burkolata). Ezt követően beszámolt arról is, hogy az Ady Endre utca útburkolatának felújítása a következő negyedév során
esedékes. Az ivóvíz rendszer felújítása során
kialakuló esetleges vízkimaradásokért mindenkinek a megértését kérte, és biztosított arról,
hogy az előre tudható időpontokról mindenkit
tájékoztatni fog. Ezek mellett felhívta mindenki figyelmét, hogy megjelent a Decsi Kapu
Kisbíró újság első száma – mellyel a továbbiakban az önkormányzat még több információt
fog eljuttatni a lakosságnak a jelenleg folyó
munkákról –,és működik a Faluház Facebook
oldala, amelyen a ház programjairól meghívókat és képeket találhatnak az érdeklődök.

Az ülésen napirendként szerepelt még a
polgárőrség féléves munkájának ismertetése,
az aljegyző asszony beszámolója a szociális
ellátások helyzetéről (2013. január 1. napjával a járási hivatalhoz került az időskorúak
járadéka, alanyi ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása),
a köztemető díjainak felülvizsgálata.
A testület elfogadta, hogy az idei évtől ismét
csatlakozzunk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, valamint hogy készüljön el a település új honlapja.
Az ülés végén Galambos Attila alpolgármester tájékoztatást adott arról, hogy újabb 10 kóbor
ebet gyűjtöttek be a településen. Az ebek között
értékes, fajtaiszta állatok is voltak. Kérte a lakosságot, hogy az ebtartás szabályait tartsák be.
OKTÓBER
Az október 30-i testületi ülést minden képviselő jelenlétében sikerült megtartani a Faluház
üléstermében. A polgármesteri köszöntés, valamint a napirendek ismertetése után további 4 napirend került fel a tárgyalandók listájára, melyek
eszközbeszerzés, dr. Gondi Klára háziorvos kérelme, a hivatali sárga Ducato autóbusz értékesítése és egy pályázaton való részvétel voltak.
A két ülés közt történtek napirendnél a polgármester említette, hogy a 2014. évi költségvetésről egyelőre semmi pontosat nem tudnak
mondani, erre az információra még várni kell.
Ismertette, hogy a közvilágítás korszerűsítésére kiírt és általunk beadott pályázatot megnyertük, így 30 millió forinthoz jutottunk.
A nagyközség egészségügyi helyzetéről
szóló napirendnél megtudhattuk, hogy az
egészségügy rendben van Decsen. A doktor
úr kiegészítette a beszámolót még azzal, hogy
elmondta, új fogorvos dolgozik a településen,
ami sok más településen nem mondható el.
Elkészült a sportegyesület őszi szezonra vonatkozó sportstratégiája is, de a testület ezzel
kapcsolatban felkérte a polgármestert, hogy
kezdeményezzen további konzultációt az egyesület vezetésével egy jobb stratégia kidolgozása érdekében.

2013. december
A könyvtár működéséről szóló beszámoló
után minden testületi tag örömét fejezte ki,
hogy az jól működik, további jó és eredményes
munkát kívánt a könyvtár dolgozójának, és a
napirendi pontot elfogadta.
A 2013. évi költségvetés háromnegyed éves
beszámolójánál a polgármester tájékoztatott
az összes utóbbi időben történt fejlesztésről és
azok értékéről: kazánprogram, aljzat felújítása,
Faluház melegítő konyha, postai parkoló felújítás, tanyavásárlás, hangosító berendezés és
klíma vásárlása, gépjárművásárlás, polgármesteri hivatal ablakcsere, Decsi Konyhának üst
beszerzése, polgármesteri hivatal aljegyzői irodába ajtó beépítése és egyéb eszközbeszerzés.
Napirenden szerepelt az idei év közfoglalkoztatási tapasztalatairól készült beszámoló.
Biczó Ernő polgármester megköszönte a közfoglalkoztatás megszervezésében részt vevő
kollégák, Galambos Attila és Samu Marianna
munkáját. Megköszönte a pénzügyön dolgozó
munkatársak munkáját is, mert a közfoglalkoztatás számukra is plusz munkát jelent.
Elmondta, hogy 60 fő foglalkoztatását támogatja az állam. 2013. december 1-től a tanulj és
dolgozz programban 23 főnek tudnak munkát
biztosítani. A szociális földprogram keretében
22 fő, a téli közmunka programban 15 fő foglalkoztatására kerül sor. Az önkormányzat célja,
hogy senki ne veszítse el a foglalkoztatást helyettesítő támogatását. Azokat, akik a közmunka
során kiemelkedően jól teljesítenek, igyekeznek
hosszabb távú programokba bevonni.
NOVEMBER
November 27-én tartotta soros ülését a község
képviselő testülete. Az ülésen 4 képviselő tudott részt venni. A hiányzók mind egészségügyi probléma miatt nem tudtak megjelenni
(utólag is jobbulást kívánunk nekik! – a szerk.)
A rövid ülésen is hangoztak el mindenki számára fontos napirendek, mely közül talán a legfontosabb a karácsonyi ételszállítás jóváhagyása
volt. Idén is kiválasztásra kerül 25 rászoruló, idős
család, vagy egyedül élő idős lakos, akiknek december 24., 25. 26-án kis beszélgetéssel egybekötve ételt fognak szállítani az önkéntesek.
Szintén említésre méltó, hogy elfogadta a
testület a tavalyihoz hasonló ételcsomagok öszszeállítását és kiosztását minden decsi óvodába
járok gyermek és családjának számára.
VD

Megalakult Decsen az Agrárgazdasági Bizottság
A témában Pap Gyulát kérdeztem meg.
2013 október 23-án dr. Hadházi Árpád, az Agrárkamara megyei elnöke közreműködésével
megalakult Decsen az Agrárgazdasági Bizottság. A törvény értelmében ezt 2013. december
31-ig meg kellett tenni. A bizottság a regisztrált
kamarai tagokat, őstermelőket, jogi személyeket, társasvállalkozókat képviseli. Véleményezi az agrártörvényeket, azokat ismerteti,
magyarázza, segít a megjelenő törvények előkészítésében. A regisztrált 107 kamarai tagok
élén 12 tagú választott vezetőség áll, melynek tagjai: Agro Union Kft, Beödök Bertalan,
Bőhm Jánosné, Brot Kft, Ivanizs László, Izsák
Kálmán, Kocsár Mihályné, Pap Gyula (megválasztott elnök), Ritter József, Steib József, Velő
István.

A tagoknak tagsági díjat kell fizetni az árbevételük arányában, de azt mondhatjuk, hogy az
átlag 5000 Ft/fő.
Mivel most alakult, a hatáskörök még nem
tisztázódtak.
Megemlítendő, az idén fog alakulni egy Agrárföld Bizottság, melynek vétójoga lesz a föld
eladása és bérbeadása tekintetében. Decsen jelentős mennyiségű állami földterület van, melyet megvenni nem lehet, hanem csak bérelni.
Magánterület eladásáról nem hallani, a birtokviszonyok kialakultak.
Az új földtörvényben sok változás lesz, ami
elé nagy várakozással tekintenek a gazdák.
Reméljük, a törvényalkotó célja a fejlődés és
a biztonság megteremtése, nem pedig a gazdálkodók ellehetetlenítése.

A földművelők állami támogatást kapnak,
melynek mértékét megadja az EU-s keret és az
arra pályázók száma. Az idén várhatóan 68.000
Ft lesz hektáronként.
Községünkben a földbérlet változó. Meghatározza az egy aranykoronára eső búza és kukorica egységára. Ha 30 aranykoronás a föld,
50 kg/AK, 5.000 Ft/mázsa egységárral, akkor a
várható bérleti díj 75.000 Ft/ha lesz.
Pap Gyula elmondta, Decsen az őszi munkák befejeződtek, jól fejlettek a repcék, jól
elbokrosodtak a búzák, időben elvégezték a
szántásokat. Mindez bizakodásra, optimizmusra ad okot a gazdálkodóknak a jövő évre
vonatkozóan.
Kívánunk eredményekben gazdag, sikeres
évet!
Szalontay Jenő
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Lelkipásztor beiktatás a református gyülekezetben
2012. július 22-én, a református templomban
90 ember egyöntetű szavazatával megválasztásra került Papp Zsolt Endre, hogy a református egyházközség lelkipásztori tisztét betöltse.
Bő félév elteltével a gyülekezet és vezetőtestülete a presbitérium úgy döntött, hogy ünnepi
istentiszteleten iktatja be tisztségébe a megválasztott lelkipásztort.
2013. október 12-e, a beiktatás napja beírta
magát Decs nagyközség történelemkönyvébe.
Ezen napon adott hálát a gyülekezet a Lorántffy
Zsuzsanna református szeretetotthon 20 éves
fennállásáért, és Szabó István a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke megerősítette intézményvezetői tisztségében Pappné
Szakács Csillát, hogy igazgatói teendőit, hűséggel, szorgalommal Isten segítségét kérve
végezhesse.
Szabó István püspök úr János evangéliumából olvasta az igehirdetés alapigéjét, amelyből
hallhattuk, hogy a Bethesda tó partján gyógyulni akaró betegnek nem volt embere, hogy
őt a vízbe segítse, a gyógyulása érdekében. A
beiktatandó lelkipásztornak azt kívánta, hogy
legyen olyan lelkésze a gyülekezetnek, aki sok
ember gondját, baját meghallgatja, s imádsággal, igével és jó szóval tudja azt orvosolni. Az

igehirdetés után Rácz József a Tolnai Református Egyházmegye esperese a beiktatást végezve átadta a lelkésznek az egyházközség pecsétjét és a templom kulcsát, mint az egyházközség
jelképeit, s hozzá a bibliát, azt kívánva, hogy
Isten igéje legyen a mérték a lelkész és a gyülekezet életében is.
Szabó István püspök úr Isten igéjével kért
áldást Pappné Szakács Csilla intézményvezetői teendőire, majd a meghívott lelkipásztorok
kértek áldást a lelkészházaspár szolgálatára.
Nyúl László a református gyülekezet gondnoka köszöntette a beiktatott lelkészt, s a gyülekezet ajándékaként egy új palástot adott át a
lelkésznek.
Pappné Szakács Csilla méltatta a Református
Szeretetotthon elmúlt 20 esztendejét, kiemelve,
hogy az intézmény mindennapjaiban a legnagyobb dolog, ha az idősek, valóban otthonuknak
érzik azt a helyet, amelyet életük utolsó szakaszára választottak. 20 év egy intézmény életében
nagy idő! – mondta, s még nagyobb egy ember
életében, ha egy munkahelyen 20 évet folyamatosan dolgozik. 7 dolgozó vehette át az emléklapot, s hozzá az ajándékot szorgalmas munkájuk
elismeréseként: Nyúl László, Kővári Jánosné,
Komjáti Sándorné, Kránitz Istvánné, Kis Emma,

Családinap a Református Szeretetotthonban
Egy szeretetotthon megteremtheti a beköltöző
idősek számára az ideális lakhatási feltételeket,
de a család, a gyermekek és az unokák szeretete semmi mással nem pótolható.
Éppen ezért, hogy a Református Szeretetotthonban lakó idősek érezzék, hogy fontosak a
családnak és fontos a személyük az intézményen belül is, minden év októberének elején
családi napot tartunk, ahol időseink találkozhatnak szeretteikkel.
Miért fontos ez az alkalom? Egy családi
nap színt hoz az intézmény életébe. Az idősek úgy érzik, hogy szükség van rájuk. Az ő
segítségükkel készül el az a sárközi mintával
díszített meghívó, amelyet a bentlakók közvetlen családtagjai kezükbe vehetnek, értesülve a
családinap idejéről és programjáról. Időseink
nagy izgalommal készülnek énekekkel, versekkel, hogy az érkező vendégeket köszöntsék,
mert a lélek megtelik azzal a várakozással,
hogy aki érkezik, az hozza magát, szíve szeretetét, kezei ölelését, s ezt valamilyen formában
viszonozni kell.
Boldog pillanat, amikor egy jó szó, egy ölelés, egy szelet sütemény annak is jut, akihez
hónapok óta nem érkezik senki. Bizony van
ilyen. S az, aki úgy érezné, hogy e nagy intézményen belül egyedül vagyok, egy rövid időre

feledi a bánatát, megjelenik a mosoly az arcán,
ami annak a kifejezője: Valakinek én is fontos
vagyok.
2013. október 5-én, szombat délután ilyen
gondolatok jegyében kezdődött a családinap.
Pappné Szakács Csilla intézményvezető lelkészasszony köszöntötte az időseket, az érkező vendégeket, és Isten igéje alapján, arról
beszélt, hogy milyen nagy jelentősége van annak, ha egy szeretetotthonon belül Isten szava
a mérvadó a kapcsolatokban, az idősgondozásban. Kocsis László plébániaigazgató imájában
kért áldást a bentlakók és a családtagok életére.
Biczó Ernő Decs nagyközség polgármestere
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy jó beszélgetni az idősekkel, mert az a sok tapasztalat,
ami hosszú évek alatt bölccsé tette az időseket,
a mai fiatal generációkat is segítheti a mindennapokban. Az óvodások műsora és a bentlakó
idősek szavalatai és énekei után szeretetvendégség keretében folytatódott az együttlét.
S mi történik, ha egy családinap véget ér? A
szeretet örömöt, békességet varázsol az arcokra,
s a szívekbe, és azt reméljük, hogy ez eltart egy
darabig, legalább karácsonyig, mert szeretettel,
örömmel a szívben valahogy szebb az élet.
Várjuk a karácsonyt!
Papp Zsolt Endre református lelkész

Lázár Éva, Pasztovszki Károlyné. A dolgozók
nevében Nyúl László gondnok úr és Glück Józsefné köszöntötte az intézményvezetőt.
A község köszöntését Biczó Ernő polgármester úr adta át, örömét fejezve ki, hogy a
református egyházközség tagságával és vezetésével együtt munkálkodhatnak a település
felemelkedéséért.
Az ünnepi istentisztelet végén a beiktatott
lelkipásztor édesanyja a gyülekezetet és a lelkipásztor házaspárt biztatta, hogy az egész gyülekezet, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt
legyenek fontosak számukra, mert az Úr Isten
a rájuk bízottakat egyszer számon fogja kérni.
Hűséggel álljanak helyt a szolgálatban. A református gyülekezet legidősebb aktív tagja Kiss
János örömét fejezte ki, hogy újra él a gyülekezet. Megjelent a gyermekhad a templomban.
Van felnőtt konfirmáció. A gyülekezetnek van
kamarakórusa. Kérte a lelkészházaspárt, hogy
ezzel az aktivitással, mint amit eddig mutattak,
végezzék továbbra is munkájukat.
Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség,
majd később egy szűkebb körű vacsora követte a faluházban. Istennek legyen hála, hogy a
napért, s az ő kimondhatatlanul drága ajándékaiért.

Rebbentek a kicsike gyertyák, fenyőszag volt és nagy csöndesség
kereken. Valami szomorúan szépet
éreztem akkor. Fájdalmasat, mert
egyedül voltam s mert nem volt
ajándék az asztalon. De komoly
és dacos érzést is, mert magam teremtettem ünnepet magamnak. (...)
Úgy éreztem, mintha az én kicsi karácsonyfámtól egyszeribe megenyhült volna az élet szigorú arca, s a
reménység meg a jövendő beléptek
ünnepelni hozzám a szobába.
WASS ALBERT
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Egy éve alakult meg a decsi katolikus karitász
2012. novemberben 9 fővel a katolikus
plébánián megalakult Kocsis László
diakónus plébániaigazgató támogatásával a Decsi Katolikus Karitász.
Célunk, hogy segítsük a rászorulókat, bajba jutottakat, betegeket a
különböző segélyakciók keretében.
További célunk, hogy a személyes
szolgálatot végzők, az önkéntes és hivatásos munkatársak által Jézus személyes szeretete jusson el minél több emberhez.
Első nagy kihívás volt számunkra, hogy az adventi kiállítás megnyitón próbáljunk támogatókat és adományokat gyűjteni. Sokat gondolkodtuk azon, hogy mi lenne a legmegfelelőbb
ajándék, ami mindenki számára örömet okoz,
és szívesen vásárolják meg az adományozók. A
mézeskalács készítést választottuk. A felajánlók, a hívek és a munkatársak
nagy-nagy szeretettel készítették
a szebbnél szebb mézeskalácsokat. Sok-sok mézeskalács készült, amit csomagoltunk és egy
szép idézettel ellátva kínáltunk
megvételre. Nagy boldogság
volt számunkra, hogy a bevételből – ami nem kevesebb, mint
70.000 forint volt – tartós élelmiszert vásároltunk. Karácsony
előtt kis csapatunk felkerekedett
és közel 30 rászoruló családot
látogatott meg. Öröm volt látni
a sok boldog csillogó gyermekszemet mikor átadtuk a csomagot. Közben elkezdtük gyűjteni
és osztani a használt felnőtt és
gyermekruhákat. Eddig 10 alkalommal került sor ruhaosztásra.
A katolikus bálban Bágyi Zsuzsanna és művésztársai felajánlott képeit árvereztük, melyből

közel 40.000 Ft bevételünk gyűlt össze.
Húsvétkor gyűjtött adományokból
újból tartós élelmiszereket vásároltunk, és további rászoruló családoknak juttatunk el. A falu gyermeknapi rendezvényén játékos
vetélkedőkkel és palacsintasütéssel vettünk részt, mely nagy sikert
aratott a gyerekek körében. Gyorsan
fogytak a lekváros, kakaós, fahéjas palacsinták. Az önkéntesek és a munkatársak öszszesen 1000 db palacsintát készítettek.
A nyári szünetben segédkeztünk a hittantábor programszervezésében, lebonyolításában.
A gyerekek nagyon várták a kézműves foglalkozásokat, és hihetetlen oda adással készítették
a szebbnél szebb dekupázsolt üvegeket és kavicsokat. Az elkészült darabokat a testvér telepü-

KARÁCSONY
A legtöbb ember azért ünnepli a karácsonyt,
mert mások is ezt teszik. Ünnepelni viszont
kell, mert ez a kereskedelem, a reklámok célja.
Mi ne tartozzunk ezen ünneplők szürke seregébe. A mi szívünket kell, hogy valami megmozgassa: Emmánuel, velünk, az Isten!
Karinthy Frigyes, nem volt mindenben szent,
de kereső ember volt, és a karácsonyi szellem őt
is megérinti. Így ír Isten című írásában: „Eddig
mi kerestük őt, – most hagyjuk, hogy ő keressen
és megtaláljon minket. Két dolgot már biztosan
tudok. Az egyik, hogy rajtam kívül van valahol
ő, aki tud rólam, aki jobban tudja nálam, hogy
én ki vagyok. A másik, hogy hiába keresem őt
vakon tapogatózva, ha mind a ketten keresgélünk, eltévesztjük egymást, elmegyünk egymás
mellett. Egyikünknek csendben kell maradnia,
hadd legyek én az, a gyöngébb, és a fáradtabb.
Várnom kell, és figyelnem, várnom és figyelnem
türelemmel és csak amikor közelemben érzem
tapogató kezét, akkor szabad immár suttognom
halkan: Itt vagyok, itt vagyok, én vagyok az.
Lám milyen egyszerű és világos lett minden, jaj,
Istenem, én Istenem, én külön Istenem!”

Igen, ez a lényeg, hogy a karácsonyi történet
váljék a mi történetünkké. Kapjon istenarcot,
Jézus által, és lépjen be életünk minden szeletébe.
Mi, akik már megtapasztaltuk Jézus közelségét, nem tudjuk elengedni kezét. Nem tehetünk
mást, mint a szeretetét hirdetjük, nem csak karácsonykor, hanem a hétköznapokon is. Bizakodva, optimizmussal nézünk a jövőbe, mert
Jézusba kapaszkodunk, és nem engedjük el.
Uram, Jézus jászolodnál arra kérlek, adj
szemet nekünk, hogy lássunk, adj szívet,
hogy szerethessünk, és adj lelket, hogy kitartóak legyünk. – Uram, úgy kell nekem
a te szemed, hogy ne csak a rosszat lássam!
Adj élő hitet nekem. – Úgy kell nekem a te
szíved, mert rideg ez a világ! Add, hogy embertársaimat minden körülmények között
szerethessem.
Áldott karácsonyt kívánok minden kedves
Decsi Kapu olvasónak magam és családom
nevében!
Kocsis László diakónus

lések találkozóján sikeresen árusítottuk. Nagy
érdeklődés volt a kis művészek részéről, hogy
kinek, mikor veszik meg az elkészült alkotását.
Volt, hogy a gyerekek a szüleiket hozták, hogy
vegyék meg az általuk elkészített darabokat.
Novemberben megérkezett a csoportunk
által várt EU-s élelmiszer adománycsomag. A
munkatársak nagy odafigyeléssel, szervezéssel
összeállították az 1200 kg tésztából 420 liter
tejből és 50 kg aszalt gyümölcsből álló csomagokat. Az EU-s élelmiszer csomagot a faluban 93 család vehette át, összesen 360 fő. Az
átadást egy nap alatt kellett lebonyolítanunk,
melynek helyszínéül a templomot választottuk.
(képünkön) Részünkről boldogság volt adni és
öröm volt látni, hogy mennyire tud örülni egyegy család apraja-nagyja a segítségnek. Meghatódtunk mikor egy család gyermeke már a
bejáratnál bontotta ki és kortyolta a tejet.
Jelen pillanatban újból készülünk az adventi kiállítás megnyitóra ismét mézeskalácsokkal,
melyből hagyományt szeretnénk
teremteni.
Nagy vágyunk, hogy a helyi
Karitásznak egy állandó helyiséget találjunk. Ha valaki tudna ilyet felajánlani, örömmel
fogadnánk. Továbbra is várjuk
sorainkba a segítő szándékú önkénteseket, adományokat! Boldog Kalkuttai Teréz anya egy
idézetével szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik idáig is
támogatták akár anyagilag akár
tettekben a Karitász munkáját:
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis
dolgokat nagy szeretettel.”
Beödökné Traiber Mónika

Karácsonyi miserend
a katolikus templomban
December 24. éjfél
ISTENTISZTELET
December 25. 9.45
SZENTMISE
December 26. 9.45
ISTENTISZTELET
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Márton napi megemlékezés
A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria
nevű városában (mai Szombathely) látta meg
a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római
tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi
Amiens városában egy hideg téli estén odaadta
meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a
koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett.
Jóságáról még életében legendák keringtek,
püspökké akarták szentelni. A monda szerint
mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek
elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt.
A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk
verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva
Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első
írásos beszámoló 1171-ből
Akkori1171 ből származik. Akkori
ban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható,
hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a népszokás szerint ilyenkor
zárták le az éves gazdasági
munkákat, kezdetét vette
a természet téli pihenő
időszaka. A cselédek

ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron
felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett
tizedelni. E napon kóstolták meg az újbort és
vágták le először a tömött libákat.
Márton napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos
mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás és az újbor.
A hagyomány szerint a fiatal libát megtisztítják, kibelezik, besózzák és meghintik friss
majorannával, kívül-belül. Befűtik a kemencét, és lehetőleg nagy cserép- vagy öntöttvas
tepsiben szép pirosra, ropogósra sütik. Ha elkészült, feldarabolják. A mellcsontjáról óvatosan lefejtik a húst (úgy át kell sülnie, hogy
ez könnyen elvégezhető legyen), és szemügyre
veszik a csontot, hogy megjósolják belőle, milyen lesz a tél. Ha barna volt, esős, ha fehér
akkor havas telet vártak.
A Faluházban mi is megemlékeztünk Szent
Mártonról. Sajnos nem libasülttel, de finom
hagymás-zsíros kenyérrel és teával vendégül tudtuk látni a résztvevőket.
A kézműves foglalkozáson kartonból és krepp papírból libásképeket, ajtódíszt, és repülő
kislibákat lehetett
készíteni.

Bár, mi szervezők, készültünk mintákkal,
de a gyerekek felülmúltak bennünket kreatív
ötleteikkel. Szebbnél szebb, ötletes képek,
díszek készültek. Mindenki megtalálta a neki
megfelelő elfoglaltságot. A pici, két-három
éves gyermekek édesanyjukkal készítették a
meglepetést, apró galacsinokat gyúrtak és ragasztották a lapra. A nagyobbak új formákat
találtak ki, az apukák és anyukák elmélyülve
koncentráltak egy-egy alkotás elkészítésénél.
Természetesen nem maradhatott el a mécses
készítés sem, a kis üvegmécsesek díszei az
apró fehér libácskák lettek.
A foglalkozás után együtt indult a csapat
a katolikus templomhoz, ahol Kocsis László
diakónus úr tartott külön kis csoportunknak
istentiszteletet.
A lámpás felvonulásra már nagyon sötét lett,
hangos zsivajjal, énekszóval mentünk végig az
utcákon. Sokan ki is kukucskáltak az ablakon
nem tudván mi ez a zűrzavar, mi lelkesen integettünk nekik mécseseinkkel.
Reméljük
a Márton nap történetéből nemRem
csak a libasültre fogunk emlékezni, hanem a
jócselekedetek
fontosságára is, amit a mécsejócselek
sek jelképeztek.
jelk
Bízom
benne hogy mindenki jól érezte
Bí
magát
ma ezen a napon, és már várja a következő
kez alkalmat hogy találkozzon velünk.
„Hatan
vannak a mi ludaink,
„
hhárom szürke három fekete,
gúnár
gún gúnár libagúnár, gúnár az eleje,
akinek nincs párja, válasszon magának.”
akine
Dohóczki Mónika

Mindszenty
sétány
Újabb lépés történt községünk környezetének
szebbé tételéért. Mindszenty Józsefről nevezték
el az uniós forrásból megépített, a Szent Erzsébet téren keresztül vezető sétányt, melyet napelemes kandeláberek világítanak meg.
2013. november 24-én, Krisztus Király ünnepén szentelték fel a katolikus templom felé
vezető sétányt. A vasárnapi mise után Kocsis
László méltatta Mindszenty bíboros munkásságát, majd Szép Attila, a Pécsi Püspökség
irodaigazgatója, Bacsmai László plébános,
Biczó Ernő polgármester mondott rövid beszédet az avatóünnepségen. A műsorban közreműködött a decsi asszonykórus és férfikórus.
G2
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Őszi nagytakarítás
Községünkben az őszi nagytakarítást 2013. október 5-én szombaton tartottuk.
Délelőtt 9 órakor az óvoda udvarán volt a
gyülekező, ahol forró teával, és forralt borral
vártuk a segítőket. Mindenki kapott láthatósági
mellényt, kesztyűt és szemetes zsákot.
A falut körzetek szerint osztották fel. A csoportokat a képviselő testület tagjai segítették,
kísérték. Szinte minden civil szervezet képviseltette magát.
Sokan összegyűltünk. Mindenki számára
nagyon fontos, hogy tiszta, rendezett faluban
éljen. Ezen a napon szülők, gyermekek, nagyszülők együtt járták az utcákat és szedték össze
a szemetet.
Kellemes őszi időben sétáltunk végig az utcákon, beszélgettünk azokkal az emberekkel, akik
kijöttek megnézni bennünket hogy mit csinálunk.
A mi csoportunkban nagyon sok gyermek
volt. Amikor utálatos ábrázattal felszedték a
szemetet, megkérdeztük tőlük: „Nos, eldobáljátok a szemetet?” Egyöntetű választ kaptunk:
„Nem, soha nem dobáljuk el, inkább beledobjuk a szemetesbe! Nem szeretnénk mégegyszer
ilyen gusztustalan szemétkupacokat megfogni.”
Jó hogy a gyerekek már most így gondolkodnak, de továbbra is fontos hogy mi
felnőttek példát mutassunk nekik. Ne dobáljuk

el a szemetet, figyeljünk környezetünkre,
tanítsuk erre gyermekeinket is.
De nemcsak szemetet láttunk. Láttunk nagyon szép, rendezett házakat, portákat, rendben tartott kerteket, virágágyásokat, szépen
lenyírt füves területeket. Sokan kint voltak a
kertjükben, gondozták a fáikat, takarítottak.
Ezeket nagyon jó volt látni! Ettünk diót, simogattunk kismacskát, kiskutyát. Láttunk lovakat
ahogy békésen legelésztek. Elszaladtunk, amikor ránk mordult egy mérges kutya. Megismertünk olyan utcákat, ahol még nem is jártunk.
Nekünk ez a nap nemcsak munka volt, hanem

egy kirándulás, egy kellemesen eltöltött közös
délelőtt.
Nagyon elfáradtunk, mindenki örült, amikor
délben kolbászos paprikás krumplival csillapít-

hatta éhségét, és kis beszélgetéssel pihenhette
ki a fáradalmakat.
Reméljük, a következő ilyen alkalomkor
már kevesebb szemetet kell összeszednünk, és
továbbra is ilyen sokan csatlakoznak ehhez a
kezdeményezéshez.
„A földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön!”
(ANONYMUS)
Dohóczki Mónika

2013. december

Ö NKO R MÁ NYZA TI HÍR E K

•9

Adventi kiállítás

A hagyománnyá vált „Adventi kiállításmegnyitó”-ra hívott mindenkit 2013. december
elsején 17 órára Decs Nagyközség Önkormányzata, a decsi katolikus és református egy-

házközösség. A vendégek megismerkedhettek
Török Ani tűzzománckészítő és Törő György
fafaragó népi iparművésszel és munkáikkal.
Ünnepi beszédet mondott Biczó Ernő polgármester, majd Papp Zsolt Endre református tiszteletes adventi elmélkedését hallhatták az egybegyűltek. A kiállítást Ékes László író, újságíró
nyitotta meg. A műsorban közreműködött Decsi Kiss János, Fülep Márk fuvolaművész és dr.
Szekeres Beáta és Ács András a Csillagrózsa
Hagyományőrző Együttes táncosai. A megnyitó után Kocsis László plébániaigazgató szeretetvendégségre hívta az ott levőket.
A kiállításmegnyitó előtt és után mézeskalács vásárt tartottak a decsi katolikus karitász
önkéntesei. A befolyt összeget decsi rászoruló
családok támogatására fordítják.

Köszönet a terjesztőknek!
Örömmel közlöm, hogy a Decsi Kapu terjesztése megoldottá vált, a község minden lakosa
megkapja ezentúl. Ez köszönhető elsősorban a
nyugdíjasoknak, akik a saját-vagy a hozzájuk
közeli utcákban ingyen széthordják a lapot.
A módszer a következő: a nyomdából hozzám hozott újságokat utcák szerint pontosan
kiszámolom, zacskóba készítem elő minden
kézbesítőnek. Ezeket aztán Szűcs Pisti elviszi
a lakására, majd innen viszik el a kihordásban
segítők. Jelenleg annyi jelentkező volt, hogy
legtöbb embernek csak egy utca jutott.
Úgy gondolom, ismerje meg mindenki, kinek köszönhetjük azt, hogy újságunk ezentúl
mindenkihez el fog jutni. Íme a segítők névsora:
Ady E u. Leimszider Lajosné
Alkotmány u. Turóczi Péter
Arany J. u. ifj Szalotai Jenő
Babits M. u. Laczó Pálné
Bem apó u. Hága József

Béke u. ifj Szalontai Jenő
Bélyei T. u. Leimszider Lajosné
Bíborvég u. Szigetvári József
Damjanich u. Adorján Lajos
Dankó u. Sárközi (Binye) Tamás
Deák F.u. Géringer Mihály
Dózsa Gy. u. Szűcs István
Dr Pilissy E.u. Hercegné Benedek Sári
Duna u. Szigetvári József
Erkel F.u. Szöllősi József
Ete u. Leimszider Lajosné
Faluvég u. ifj Szalontai Jenő
Fő u. Steibné Ledneczki Mari
Garay u. Borkői József
Gárdonyi u. Géringer Mihály
Haladás u. Almási Sándorné
Hársfa u. Laczó Pálné
Hunyadi u. Sárközi Tiborné
Jókai u. Szűcs István
József A. u. Adorján Lajos
Kisperjés Bányai János

Kossuth u. Kneller Gyula
Kölcsey F.u. Baranyi Andrásné
Május 1.u. Becher Andrásné
Móricz Zs. u. Szűcs István
Öreg u. Végvári Bencéné
Őcsényi u. Kocsár Mihályné
Petőfi u. Hajdú Istvánné
Rákóczi u. Szalai Éva
Sárköz u. Szöllősi József
Széchenyi u. Mészáros Istvánné
Széll J.u. Zsiga Györgyné
Szövetkezeti u. Móricz Józsefné
Szőlőhegyi u. Birkás Ferenc
Tabán Kovács József
Táncsics u. Túróczi Péter
Temető u. Sárközi (Binye) Tamás
Terv u. Katona Béla
Váci M. ltp. Révész János
Vízszél Almási Sándorné
Zrínyi u. Kovács József
48-as u. Sárközi (Binye) Tamás
Köszönöm a polgármester úr, az önkormányzat és a saját nevemben a segítségüket.
Szalontay
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SZÜLETÉSEK
1. Feri Merlin 2013.10.09.
2. Tóth Tekla Nóra 2013.10.04.
3. Drinóczi Dominik 2013.10.02.
4. Erdős Milán 2013.10.13.
5. Kondricz Endre 2013.10.24.
6. Darida Márk Noel 2013.11.07.
7. Tornóczki Marcell 2013.11.08.
8. Pataki Petra Katalin 2013.11.09.
9. Gajdocsi Vanda Tímea 2013.11.19.
10. Gutai Gábor József 2013.11.25.
11. Baka Balázs 2013.11.27.

25. házassági
évforduló
Német Gézáné-Német Géza 1988.10.29.
Tóth-Szivós Anna anyakönyvvezető

Elhunytak
Mészáros István (1924.04.12.)
Vasadi Jánosné, Markovics Mária
(1926.01.20.)
Márkus Istvánné, Horváth Erzsébet
(1928.07.09.)
Szemesi Erzsébet (1951.10.13.)
Csiga József (1948.09.14.)
Szűcs Lászlóné, Greifenstein Erzsébet
(1942. 02. 25.)
Bogdán Erzsébet (1957.07.10.)
Varga Istvánné, Szűcs Erzsébet
(1924.03.12.)
Sörfőző István (1951.03.30.)
Gyantár Elek (1924.12.09.)
összeállította: Tüske Miklós

2013. december

Decs Nagyközségi Faluház és Könyvtár
A fűtés korszerűsítésének köszönhetően Faluházunkat nem kell az idén a téli időszak alatt
bezárni. Pályázat segítségével két vegyes
tüzelésű kazán került hozzánk, így a gázfűtést
teljesen ki tudtuk iktatni. Ezzel a fűtési mód
váltással jelentősen csökkentettük fűtési költségeinket, ennek köszönhetően folyamatosan
tud a Faluház és a Könyvtár is nyitva tartani
egész évben a lakosság számára.
Várjuk Önöket, jöjjenek el hozzánk!
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.

Teret, eszközöket és segítséget kínálunk a
következő programokhoz:
– bálok (140 főig),
– születésnapok, névnapok
– esküvők,
– lakodalmak,
– kisebb családi rendezvények
Nagyterem (díjak az áfát 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 áfát 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.: 16–21 óráig
Hétvégi rendezvény esetén telefonos egyeztetés szükséges, a 20/430-0030-as telefonszámon vagy személyesen, nyitva tartási időben.
Elérhetőségeink: telefonszám: 20/430-0030,
30/492-8002, mail: faluhazdecs@freemail.hu
Dohóczki Mónika

Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
BABITS MIHÁLY
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