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A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA
REVICZKY GYULA

Nyári dal

XVI. évfolyam 2. szám

„Össz-tánc”,

AVAGY LÁTOGATÁSUNK SZENTENDRÉN

...Vadvirágokat szedek
S kötözöm füzérbe.
Vagy a fűben heverek,
S felnézek az égre.
S haja hopp!
A madárral dalolok...
Szép világ, te, jó napot!

Az idei pünkösdi hosszú hétvégén első alkalommal Sárköz is meghívást kapott a
Szentendrén már többedik alkalommal
megrendezésre került Pünkösdi Sokadalom
elnevezésű kétnapos programra. A meghívás apropója az volt, hogy tavaly szeptemberben Sárköz is felkerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti listájára.

RADNÓTI MIKLÓS

A Sárköz képviseletében 20 táncos – minden településről 2-2 pár –, gyöngyfűző, szövő,
hímző, viseletkészítő, segítők utaztak el május
18-án.
A szervezők kétszer 30 perces műsorcsokrot, illetve a gálaműsorra a sárközi lakodalmast
kérték előadni. Mindezekre idő hiányában öszszesen két próbalehetősége volt a táncosoknak
és a szereplőknek, ami igen csak kevés volt.
Mégis sikerül összeállítani egy egyszerűsített
lakodalmas műsort, valamint vegyes táncokat,
énekeket és viselet bemutatót az előírt időre.

Június
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.

2013. június

A szombati nap az utazással, ismerkedéssel,
terület bejárással telt el, mely után a szervezők
finom vacsorával kedveskedtek nekünk és a
többi csoportnak. Vasárnap már kora reggel
elkezdődtek a programok, a Skanzen 9 órától
várta a vendégeket. Mi, Sárköziek egy egész
portát kaptunk, nagy udvarral. Itt vártuk az
érdeklődőket, akik interaktív foglalkozás keretében megismerhették táncainkat, megkóstolhatták a Decsi hegyi borainkat, ételkülönlegességünket, a kerek kalácsot, és gyöngyöt
fűzhettek kézműveseinkkel.
A mi portánkhoz hasonló házat és udvart
kaptak velünk szemben a mohácsi busók, akik
maszkban, beöltözve gyakran jöttek hozzánk
„szomszédolni”, és mi is sűrűn látogattunk át
hozzájuk, valamint tiszteletünket tettük többször és kínáltunk is a szomszédos India házánál
is. Ők vasárnap este a közös vacsorakor eredeti
indiai ételeket készítettek, amelyeket szintén
meg lehetett kóstolni. (Folytatás a 11. oldalon)
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Változások, fejlesztések, programok Decsen
2013. elején új jogszabályok, változások léptek életbe. Kíváncsi voltam, hogy ezek milyen
hatással vannak Decs életére, mi változott.
Ami pedig ennél is jobban érdekelt, hogy
idén milyen fejlesztésekre számíthatunk, és
milyen nagyobb programok lesznek Decsen.
Ezért felkerestem Biczó Ernő polgármester
urat, aki szívesen állt rendelkezésemre.
– Polgármester Úr, először is az iskola jelenlegi működésével kapcsolatban érdeklődöm.
Hogy működik jelenleg az intézmény, történt-e változás az oktatásban? Érezhetik-e a
változást a szülők?
– Az intézményt a Klebersberg Iskolafenntartó Központ működteti, az oktatást, a szakmai tevékenységet ő határozza meg, és ennek
feltételeit ő biztosítja. Az épület tulajdonosa
továbbra is az önkormányzat maradt. Megjegyzem, hogy a Klebersberg Iskolafenntartó
Központnak a működtetésért évente 17 millió
forintot kell fizessünk, ami nagyon megterheli
a költségvetést.
Az intézmény működésében semmi nem
változott, így a szülők tudomásunk szerint nem
érezhettek semmiféle változást, kivéve, hogy a
pedagógusok munkáltatója a Klebersberg Iskolafenntartó Központ lett.
– Tudtommal az óvoda működésében ez nem
jelentett változást.
– Ez így van. A Decs Tesz-Vesz Óvoda
2011.07.01-től kivált az akkori ÁMK-ból, és
megmaradt önkormányzatunk fenntartásában.
Szoros együttműködés alakult ki az óvónőkkel. Aktívan részt vesznek a település életében, programjai szervezésében és intézményük
fejlesztésében. Részben a jó kapcsolatnak
köszönhető, hogy idén márciusban üzembe
tudtuk helyezni a KEOP pályázat segítségével
beszerzett napelemes rendszert, ami elektromos áramot termel az intézmény részére. Idén
a 8/2013.(III.29.) BM rendelet támogatási lehetőségét igénybe véve tervezzük többek között az intézmény szigetelését, a csoportszobák
villamos rendszerének felújítását, a konyha
páraelszívásának és fűtésének megoldását,
valamint puffertartály és napkollektor felszerelését.
Ennek megvalósulása jelentős költségcsökkentést jelentene az intézmény működési kiadásaiban. Decs nagyon szép, barátságos és
korszerű óvodával rendelkezik.
Igen, büszke vagyok intézményünkre. Megjegyzem, számos megyeszékhelyi óvoda nem
tud ilyen korszerű, barátságos környezetet biztosítani az óvodások számára. A szakmai színvonal minőségét, ami az óvónők lelkes munkájának köszönhető, mutatja, hogy az intézmény
folyamatosan maximális létszámmal működik.
Emellett az önkormányzat célja, hogy minél
jobb, korszerűbb feltételeket biztosítson a mindennapi munkához. Ennek érdekében pedig

igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket. Így bátran mondom, hogy sok szeretettel
várunk minden gyermeket intézményünkbe!
– Jó hallani, hogy az óvoda ilyen jól működik, de a település számos járdája, útja nagyon
rossz állapotban van. Ezek felújítását tervezi
az önkormányzat?
– Tisztában vagyunk a járdák, utak állapotával. Szomorú, hogy erre sem állami támogatást,
sem EU-s pályázati forrást nem tudunk igényelni, mivel nem biztosítanak erre lehetőséget. Így
szerény költségvetésünkhöz mérten, saját kivitelezésben próbáljuk a legkritikusabb szakaszokat felújítani. Lehetőségeinkhez mérten először
a település központi részén, a legforgalmasabb
járdák felújítását tervezzük. Ilyen többek között
az általános iskola előtt – buszmegálló – temetőig vezető járda,az óvoda előtti járda.
– Azt hallottam, hogy tervezik az Ady Endre
utca útburkolatának felújítását. Igaz a hír?
– Igen, tervezzük. Ennek érdekében áprilisban el tudtuk kezdeni a tárgyalásokat az
Ady Endre utca felújítása ügyében. Azt tudni
kell, hogy ez nem önkormányzatunk, hanem
a Magyar Állam tulajdona, így nincs jogunk,
lehetőségünk felújítani a tulajdonossal történő
egyeztetés nélkül. Nagyon fontos lenne ezen út
felújítása, hiszen nagy forgalmat bonyolít le nap
mint nap. Ezért szeretnénk a felújítást 50-50%os finanszírozásban megvalósítani, azaz a költségek felét az állam, felét pedig az önkormányzat biztosítaná. Ez jelentős beruházás lenne,
több 10 millió forintba kerülne. A képviselő-testület jelenleg is dolgozik a forrás előteremtésén.
Emellett örömmel jelenthetem be, hogy a Szövetkezet utca aszfaltozása (Colas Hungária Zrt.
támogatásával) befejeződött. Ez az utca korábban több helyen járhatatlan volt, ugyanakkor jelentős forgalmat bonyolít le. Emellett esetleges
forgalomelterelések esetén szükség lehet rá, így
elkerülhetetlen volt az utca felújítása.
– A gazdasági válság nagyon sok embert,
családot pénzügyi megpróbáltatások elé állít.
Tud-e az önkormányzat bármilyen támogatást
nyújtani a segítséget kérők számára?
– Nap mint nap találkozom nehéz helyzetbe
jutott emberekkel. El kell mondanom, hogy az
Önkormányzat pénzbeli segélyt nem tud nyújtani. A Képviselő-testület döntése alapján a
talajterhelési díj esetében díjkedvezményeket
vezettünk be, míg az önkormányzatnál igényelhető lakásfenntartási támogatás is tud enyhíteni
a pénzügyi gondokon.
– Polgármester Úr, idén számíthat-e a lakosság falunapokra, híres előadókra vagy színházi előadásra? Tavaly többek között a Sárközi
Lakodalom nagyon jól sikerült, idén várható
hasonló nagyságrendű esemény?
– Köszönöm a kérdést! A képviselő-testület
tagjai és számomra is fontos, hogy az építés
mellett egy élhető települést hozzunk létre,
aminek az egyik feltétele a hasznos időtöltést

kínáló szórakoztató rendezvények szervezése.
Itt meg kell említenem, hogy ezeket a rendezvényeket az önkormányzat a civil szervezetek
aktív közreműködése nélkül nem tudná megvalósítani. Köszönjük munkájukat. Visszatérve a rendezvényekhez: július 11-14. között
testvérvárosaink polgárait várjuk az „Európa a
Polgárokért” program támogatásával. A négynapos rendezvényen olyan sztárvendégek lépnek fel, mint Szabó Dávid ,az XFaktor sztárja, Radics Gigi és a 3+2 zenekar. Számítunk
természetesen minden decsi lakosra, a pontos
programról a szokásos módon plakátokról értesülhetnek majd.
Augusztus 20-án az immár hagyományos
Szent István napi vigadalom kerül megrendezésre a Szülők a Gyermekekért Alapítvány
segítségével, este pedig a kaposvári Roxinház
előadásában nézhetjük meg a Made in Hungária című nagy sikerű musicalt. Terveink szerint
szeptemberben pedig Lovasnapot szeretnénk
tartani a tavalyi évhez hasonlóan.
A felsorolt rendezvények természetesen pályázati támogatással valósulnak meg.
– Ezek alapján idén nyáron nagyon jól fogunk szórakozni! Polgármester Úr, viszont Ön
már több cikluson keresztül állt a település élén.
Nem fáradt még bele? Nem vált egyhangúvá a
munkája?
– Ebbe nem lehet belefáradni, nem tud egyhangú lenni. A munkám során mindig újabb feladatok merülnek fel, amelyeket el kell intézni.
Ez pedig folyamatos kihívást jelent. Az új kihívásokra pedig új válaszokat kell adni. Ebben
munkatársaim vannak segítségemre, és erőt adnak a képviselő-testület tagjai, akik a támogatásukkal segítik munkámat.
Másrészt elmondhatom, hogy minden évben
többet tudok a polgármester „mesterségről”.
Mert ezt, habár iskolában nem oktatják, ugyanúgy tanulni kell, mint bármely másik szakmát.
Csak a polgármesterek esetében az idő múlásával mindennapi feladatok során a gyakorlatban megszerzett tapasztalat alakul tudássá. Egy
polgármesternek fontos, hogy egy meglevő, jól
működő kapcsolatrendszere legyen a települése
polgáraival, a környező települések polgármestereivel, az ország nagyobb vállalkozóival, kormányhivatallal, minisztériumokkal. Munkánknak ez elengedhetetlen feltétele.
Elmondhatom, hogy szeretem munkámat, és
valljuk be, az tud jó munkát végezni, aki szereti
azt, amit csinál. De így van ez mindnyájunkkal.
– Polgármester Úr! Köszönöm a beszélgetést!
Kedves Olvasók, úgy tűnik, hogy tartalmas
nyár elé nézünk. Emellett meg kell jegyeznem, hogy örömmel tölt el, hogy településünk
még ebben a nehéz gazdasági helyzetben is a
lehetőségekhez mérten fejlődik, és a település
vezetői mindent megtesznek ennek érdekében.
Keresztes Katalin
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decsÍRázós
A Decsi Tv-ben jó ideje olvasható
a következő tájékoztatás: A Tolna
megyei Kormányhivatal Szekszárdi
Járási Hivatal Decsi Kirendeltsége
Nemesné Boronkai Klaudia hatósági
ügyintéző. Telefon 06-74-595-902.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd,
csütörtök 8-16,30.
Majdnem egy hónapja fölhívtam
a fenti címet, szeretnék riportot készíteni tevékenységükről. Akkor azt
a választ kaptam, megkérdezik a
feletteseket, nyilatkozhatnak-e? Közölték, nem! Forduljak Szekszárdon
az arra illetékesekhez. Nem fordultam. Az elmúlt hétfőn (május 13-án)
felkerestem személyesen a helyi hivatalt riportkészítés céljából. Közölték, már egyszer megmondták, mi
a teendőm, de annyit segítenek, beszélnek a felettes hatósággal. Azok
segítőkészen felhívtak telefonon és
azt mondták, írjak egy kérvényt, akkor majd válaszolnak a kérdéseimre
pár nap után. Megtettem.
Íme a levelem!
„Tolna megyei Kormányhivatal
Alulírott azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy a Decsi Kapu című
helyi lap számára írandó cikkemhez
felvilágosítást szíveskedjenek adni
az alábbi kérdésekben:
– A decsi kirendeltségen hány fő
van?
– A decsiekhez hasonló kirendeltségek vannak-e a környéken?
– Mi indokolta a kirendeltségek
létrehozását?
– Mi a kirendeltségek feladata?
– Milyen ügyben kereshetik fel a
helyi ügyintézőt?
– A helyi ügyintézőnek milyen
hatásköre van, miben tud segítséget
adni?
– Tudja-e a lakosság, hogy Önök
egyáltalán miért vannak?
– Tájékoztatják-e a lakosságot
létezésükről, feladatukról és arról,
hogy miért vannak?
– Mekkora az ügyfélforgalmuk és
milyen témákban?
– Ki tartja fenn (rezsi, fizetés stb)
a helyi kirendeltségeket?
– Fenti kérdésekre adandó válaszok titkosak-e, mivel erre a helyi
megbízott nem, és Önöknél is csak
arra kijelöltek válaszolhatnak.
– Nem gondolják-e, hogy ez a
szocialista időkre emlékeztet?
Felvilágosításukat előre is köszönöm.
Tisztelettel Szalontay Jenő”
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Ma érkezett (05. 22-én) a Kormányhivataltól a kérdéseimre adott kimerítő válasz, melyet szó szerint közlünk. Igaz arról nem írtak, milyen módon tájékoztatják a lakosságot.
Kérdéseimet 05. 13-án adtam le, a válasz kilenc napra érkezett ajánlott levélben. Ügyintéző Farkas Melinda, felvilágosító dr. Ugodi Andrea (a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetője), sajtófőnök Farkas Melinda
(gondolom azonos az ügyintézővel). Ugye milyen egyszerű?
Válaszukat köszönöm
Tisztelettel Szalontai Jenő
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Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
21/2012. (X.01.) számú önkormányzati rendelete az állattartásról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1)
bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvényben és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Rendeletet alkalmazni kell:
a.) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg, amely az állat
tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra,
állatkiállításra, vágóhidra, engedéllyel működő
állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy
létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és
fegyveres testületek állattartásaira.
2. § (1) Kis-létszámú állattartásnak illetőleg
kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1.
számú függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el.
(2) Nem minősül állattartásnak a közvetlen
fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzá
tartozó melléképületben tartanak.
Az állattartás közös szabályai
3. § (1) Decs Nagyközség közigazgatási területén állat az 1. számú mellékletben
meghatározott állattartási védőtávolságok,
valamint az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül
tartható.
(2) Az állattartó köteles az állat tartására
szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani,
szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálok irtásáról rendszeresen
gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében
köteles az állategészségügyi rendelkezéseket
betartani és az állat megbetegedése esetén, állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(4) A lakás lebontása miatt, vagy egyéb ok-

ból történő elköltözés esetén az állattartó köteles állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha
az állattartó az állatára nem tart igényt, saját
költségére köteles az állat elszállításáról gondoskodni.
EBTARTÁS
4. § (1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt
helyen -, hogy azok ne tudjanak elkóborolni,
közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós
kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát
kell szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon
tartani tilos! Az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Ebet közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet tartani.
5. § (1) Közterületen az ebet fajtára való
megkülönböztetés nélkül pórázzal el kell látni.
(2) Veszélyesnek minősített ebet közterületre
csak fém szájkosárral, kibújást megakadályozó,
fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb,
nem kihúzható pórázzal, tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.
(3) Ebharapás esetén az állattartó köteles az
ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást, a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról,
hogy az eb a közterületet (gyalogjárda, sétány,
park stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója
köteles az e célra rendszeresített és alkalmas eszközt (zacskó, lapát) magánál tartani és ellenőrzés
esetén az arra jogosult személynek bemutatni.
6. § (1) Tilos az ebet beengedni, vagy bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános
helyiségbe.
(2) Tilos ebet – a vakvezető eb kivételével –
beengedni, vagy bevinni
a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe,
c.) az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését, bevitelét.
7. § Az eb tulajdonosa köteles a kutyáját
2013. január 1-jét követően egyedi azonosítóval (mikrochip) ellátni.
8. § (1) A gazdátlan és közterületen kóborló
ebek elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő elszállításáról az önkormányzat az ALPHAVET Állatgyógyászati Kft.-n (1194 Budapest,
Hoffner A u. 38-40., a továbbiakban: Kft.) keresztül gondoskodik.
(2) Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és

hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet 7. §-a alapján a jegyző az eb tartását
megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó köteles
gondoskodni; ennek elmaradása esetén ezt a
feladatot hatósági rendelkezésre és a tulajdonos költségére a Kft. végzi el.
MACSKATARTÁS
9. § A köz- és lakóépületekben elszaporodott
macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa,
illetőleg kezelője köteles gondoskodni.
Állati begyűjtőhelyre vonatkozó rendelkezések
10. § (1) Az állati hullát, beleértve az állati
hulladékot is, ártalmatlanná kell tenni.
(2) Az ártalmatlanná tétel a nagyközségi Önkormányzat kezelésében és a Cserencre vezető
út mellett lévő állati tetemgyűjtőbe (begyűjtőhely) való elszállítással történik, ahonnan az
Állati Fehérje Takarmányokat Előállító Vállalat Solti Kirendeltsége gondoskodik feldolgozásra vagy megsemmisítésre történő rendszeres elszállításról.
(3) A begyűjtőhelyre történő beszállításról az
állat tulajdonosa vagy tartója köteles gondoskodni. Közterületen elhullott állati hulla begyűjtéséről – ha az állat tartója nem állapítható meg
– a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(4) A begyűjtőhelyről állati hullát, mellékterméket – az ÁTEV kivételével – kivinni, kiszállítani t i l o s .
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet 2012. október 2.-án
lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
az állattartásról szóló 8/2004. (VI.01.) számú
rendelet, valamint az ezt módosító 8/2008.
(IV.01.) és 21/2008. (XI.03.) számú rendelet
hatályát veszti.
Decs, 2012. szeptember 26.
Biczó Ernő
Kondriczné
polgármester
dr. Varga Erzsébet
jegyző
A rendelet kihirdetésének napja:
2012. október 1.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző
1. számú melléklet
a 21/2012. (X.01.) számú rendelethez
Az állattartó épületek elhelyezése során betartandó védőtávolságok (méterben)
Az állatok ketrece, ólja
Lakóépülettől
Kisállat összesen 100 db -ig
6
Kisállat 100 db felett
12
Nagyállat összesen 6 db -ig
12
Nagyállat 6 db felett
15
Trágya és trágyalé-tároló
12
Közösségi létesítménytől
50
Állattartó telep
lakó és szállástelep telkétől
1000

2013. június
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2012. (X. 01.) számon alkotta
meg az állattartásról szóló önkormányzati rendeletét. (lásd.: mellékelt rendelet)
Az állattartás szabályait, az állattartók kötelezettségeit azonban elsősorban az alábbi magasabb szintű jogszabályok részletezik:
• Az állattartásra vonatkozó szabályozás
alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.)
alapvető rendelkezései között, a 6. §-ban találhatók. Állatot tartani csak az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad.
A 2012. október 1-jén hatályba lépett új 6.
§ (6) bekezdés értelmében mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben
nem korlátozható.
Az Éltv. 18. §-a részletesen szabályozza az
állattartó kötelezettségeit.
• Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.
számú mellékletének 1. § (4) bekezdése szerint az állatok tartása az emberek, az állatok
egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. A 34. § (1) bekezdés
értelmében az állattartó köteles állattartási
tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok
esetén létszámtól függetlenül, baromfi és
nyúlállományok esetén száz egyed felett), a
tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost,
illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét
egyidejűleg tájékoztatni.
• Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény az állattartó számára további kötelezettségeket állapít meg.
• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet pontosan meghatározza, hogy adott

méretű eb tartásához minimum mekkora területet kell biztosítani, továbbá részletezi az
ebtartó kötelezettségeit.
• A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999.
(VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes
rendelet
• Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló
334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza
meg, hogy az állatvédelmi törvény egyes eseteiben állatvédelmi hatóságként mely hatóság jár el.
• A települési önkormányzat jegyzőjének az
állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és
hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a jegyző az
állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.
• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) meghatározza,
hogy egy település adott igazgatási területének
jellegétől függően mezőgazdasági építmény elhelyezésére van-e lehetőség, illetve az adott lakóterület mekkora százalékát lehet beépíteni.
• A mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.
31.) FVM rendelet melléklete pontosan meghatározza, hogy az egyes mezőgazdasági haszonállatok egyedeinek mekkora területre van
szüksége. Az e rendeletben foglaltak végrehajtása tekintetében a megyei kormányhivatal
járási állategészségügyi hivatala végez állatvédelmi ellenőrzést.
A mezőgazdasági haszonállatok tartásához
a szomszédok kifejezett hozzájárulása nem
szükséges, azonban a békés együttélés érdekében figyelembe kell venni a szomszédok jogait
is. A kérdéskört a Polgári Törvénykönyv a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseken belül
szabályozza.

Testületi ülés 2013. április 29.
Április 29-én tartotta soros ülését Decs
Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete. A teremben a nyárias időjárásnak
megfelelően kellemes meleg és jó hangulat
uralkodott. Az ülésen az összes képviselő
megjelent, nem volt hiányzó, tehát a testület
határozatképes volt. Jelen volt még a könyvvizsgálónk és a Megyei Rendőrkapitányság
két tisztje.
Így kezdték meg az ülésezést, amely hoszszúnak ígérkezett. Több mint 30 napirendi
pontot tárgyalt a testület.
A két ülés közt történtekről polgármester
úr elmondta, hogy sikerült megkötni a Colas
Hungáriával a szerződést, melynek értelmében először a Haladás utca járdáját, aztán az
Ady utca járdáját és útját újítják fel. Befejeződött a Szövetkezet utca rendbetétele. A megmaradt pénzt leköti a testület.
A tájékoztatásban szó esett a víz és szennyvíz szolgáltatás változásáról is. Május az utol-
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só hónap, hogy a Sárköz Víz Kft. végzi ezeket
a szolgáltatásokat. A következő hónapoktól
egy állami céghez tartoznak majd ezek a folyamatok.
A testületi ülésen szót kapott a két rendőrtiszt, akik arról tájékoztattak, hogy a településen és körzetében csökkent a bűncselekmények elkövetésének száma, javult a
közbiztonság.
Szavaztak még a könyvtár üzemeltetésének
önkormányzathoz való visszakerüléséről, a
talajterhelési díj megfizetéséről szóló szabály
módosításáról és díjkedvezményekről, a Vodafone társasággal való szerződéskötésről,
a háziorvosi ügyeleti díjakról, a Commenius
Iskolával való szolgáltatói szerződés megszűntetéséről, benyújtandó pályázatokról, az
augusztus 20-i rendezvény fellépői és eszközeihez kapcsolódó szerződések megkötéséről
és a piac bérletének meghirdetéséről.
Villányi Dávid

Márciusi
testületi ülés
A 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi adóigazgatási
feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesítéséről szóló beszámolót megvitatta, azt
elfogadja.
A helyi civil szervezetek, alapítványok,
egyházak pénzügyi támogatásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi civil szervezetek, alapítványok,
egyházak pénzügyi támogatásáról szóló – a
jegyzőkönyv mellékletét képező – rendeletet
megalkotta, pályázat kiírásra került.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Decs Nagyközség Önkormányzata (7144
Decs, Fő utca 23.) a tulajdonában lévő decsi
699 hrsz-ú Piac ingatlan üzemeltetésére pályázatot ír ki
– A pályázat nyertesével 2013. július 1-től
2018. június 30-ig tartó határozott időre bérleti szerződés kerül megkötésre.
– A pályázat beadásának határideje: 2013.
május 31.
– A pályázatot zárt borítékban, Decs Polgármesteri Hivatal 7144 Decs, Fő utca 23.
címre kell beküldeni. A borítékon fel kell
tüntetni: „Piac bérlet”.
– a pályázati dokumentációt a Decsi Polgármesteri Hivatal 12. számú irodájában
díjmentesen lehet átvenni hivatali munkaidőben: hétfőtől-péntekig: 8–16.30 óráig, pénteken: 8–14 óráig
A dokumentációval szolgáló személy neve,
elérhetősége: Galambos Attila alpolgármester 06/20-429-4077
– A Piac megtekinthető Galambos Attila
alpolgármesterrel telefonon történő egyeztetést követően.
– A pályázat nyertesének a szerződéskötést
megelőzően természetes személy esetén igazolni kell személyazonosságát, meg kell adni
adóazonosító jelét; nem természetes személy
esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény
3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
átlátható szervezet, mert ennek hiányában az
önkormányzattal nem köthet szerződést.
Decs Nagyközség Önkormányzata

8•

MA G A ZIN

Településünk napjainkban
Galambos Attila alpolgármester
Úrral beszélgettem településünk
karbantartásának és üzemeltetésének mindennapos feladatairól,
valamint a lakosságot érintő kérdésekről.
– Attila, jelenleg milyen feladataid vannak a településen?
– Rendkívül sokrétű és sokféle
feladatom van manapság, amely a
település fenntartását, a szociális
földprogram megvalósítását, teljes
felügyeletét és irányítását jelenti.
Most leginkább a szociális földprogramon, a település virágosításán, a folyamatos fűnyíráson dolgozunk 21 fő közmunkás segítségével.
Ez nagyon összetett feladat. Tájékoztatnál minket a szociális földprogramról? Ilyen eddig Decsen
nem volt tudomásom szerint.
Ez így van. Az önkormányzat
2012-ben pályázott a szociális földprogramban való részvételre. A
lényege az, hogy az önkormányzat
földterületén zöldséget és virágpalántát nevelünk 15 fő közmunkás
segítségével. Ehhez szükséges eszközök, vetőmag beszerzéséhez a
szociális földprogramból kapunk
támogatást. A program keretében a
Decsi konyha számára termelünk
zöldséget, krumplit, hagymát, ők pedig a közétkeztetés során felhasználják. Tehát a
decsi iskolások, óvodások helyben megtermelt
alapanyagból készült ételt fogyaszthatnak.
Emellett a programban részt vevő munkások
tapasztalatot, tudást szereznek otthoni konyhakert kialakítására. A jelenlegi program 2013.
június 30-ig tart.
– Tervezitek a program jövőben történő folytatását?
– Igen, pályázati lehetőségektől függően,
ugyanis a folytatásra várhatóan nyáron írnak ki
pályázatot. Emellett kiemelném, hogy a pályázat keretében 0,5 ha területen történő termelést
pályáztunk meg, de időközben a Képviselőtestület úgy döntött, hogy még 1 ha területet
vonjunk be a programba, így most 1,5 hektáron
gazdálkodunk.
Mindenképpen szeretnénk folytatni a programot a jövőben is.
– A település virágosítása mikor történik?

2013. június

dolgozik, 3 fő fűtő és karbantartó, valamint 3 fő
település karbantartási feladatokat lát el.
A fűtő és karbantartó munkatársaink
az óvodában, orvosi rendelőben és polgármesteri hivatalban elhelyezett fa tüzelésű kazánok fűtésével foglalkoztak
a téli időszakban, jelenleg a tüzeléshez
szükséges ágak, gallyak, fa gyűjtésével, aprításával foglalkoznak.
Célunk, hogy minél több ember
részt tudjon venni a közmunka programban, ezért 1 hónapos foglalkoztatást vállalunk.
– Ennyi ember munkájának összehangolása komoly feladat.
– Igen, pontosan tudni kell, hogy
kinek milyen képzettsége, szaktudása
van vagy éppen milyen munkaterületen
van tapasztalata, hogy ennek megfelelő
munkát végezhessen. Emellett rendkívül fontos a munkavégzés folyamatos
ellenőrzése.
– Tényleg sok feladatot látsz el Attila, hiszen a kertészeti termelést, az intézmények karbantartását, a település
szépítését, karbantartását (virágosítás,
fűnyírás stb.), közmunkások irányítását
végzed egyszerre.
– Egyedül nehéz lenne, de Balogh
Gábor kollégám segít nekem. Igyekszünk mindent a lehető legjobban elvégezni.
– Attila, a lakosok mikor és hogy tudnak elérni téged?
– A településen. Az irodában kevés
Decs ma
időt töltök, a napi adminisztrációs feladataim elvégzése miatt. Kollégáimnál
üzenetet tudnak hagyni, illetve a következő te– Örömmel mondhatom, hogy folyamatban
lefonszámon 06-20-429-4077 állok a lakosság
van. Közmunkásaink segítségével májusban
rendelkezésére.
8000 tő virág kerül kihelyezésre a virágágyá– Köszönöm a beszélgetést, és további jó
sokba, virágládákba és villanyoszlopokra.
munkát kívánok!
Keresztes Katalin
Kiemelném, hogy ezek többsége már saját palánta, kollégáim gondozták, nevelték őket az
EMLÉKSZEL, TUDOD-E?
?
önkormányzat fóliasátrában.
Emlékszel,
tudod-e,
valamikor
a munkahét
Terveink szerint május végére ezzel elkészü6
napból
állt.
Az
ünnepeket
nem
tekintve
lünk, a továbbiakban a növények gondozását,
csak vasárnap nem kellett dolgozni. Később
locsolását végezzük.
minden második szombat volt szabad, majd
– A lakossági ágak, gallyak összegyűjtése
azután tértek rá a szabadszombatokra. A napi
befejeződött. Lesz-e folytatása?
munkaidő 8 óra volt, de a tsz-ekben 10 óra.
– Igen, az őszi időszakban, amikor megint
Emlékszel, tudod-e, mi volt a papkéve?
aktuálissá válik tevékenységünk. Ekkor megint
Valamikor viaszérésben aratták kézikaszával
elindítjuk hétfőnként a rőzse és fás szárú nyesedék begyűjtését kisteherautónkkal.
a gabonát. Azt kévébe kötötték és a kévéket
A település szépítését számos közmunkás sekereszt alakban rakták össze, a kalászos felét
gíti. Mondanál erről néhány szót?
középre téve. Az egészet lezárandó a tetejére
Jelenleg 21 közmunkás dolgozik nálunk,
egy sokkal nagyobb kévét tettek, amit papebből 15 fő a szociális földprogram keretében
kévének neveztek. Az idősek elmondása szerint valamikor ezt a kévét a pap kapta, ezért
volt sokkal nagyobb a többinél és jól lezárta a
„keresztet” vagy másképp a „kepét”.
Emlékszel, tudod-e, valamikor létezett
lyukas 2 filléres pénzérme, aminek volt vásárlóértéke is. Akinek svájci sapkája volt és
nem húzott rá a „villámhárítójára” 2 fillérest,
akkor azt a munkatársai levágták.
Emlékszel, tudod-e, a ló hajtásakor észrevették, ha a ló vizelni akart. Ekkor megálltak,
hadd végezze a dolgát. Ha ez nehezen akart
megindulni, szaggatottan fütyültek neki, ami
elősegítette a folyamat megindulását. Bélsár
ürítésekor nem álltak meg, azt menet közben
végezte el a ló.
Szalontay Jenő

2013. június
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Civilek egymás között
Az önkormányzat kezdeményezésére május
4-én este a település civil szervezetei találkozót
tartottak a Faluházban.
Biczó Ernő polgármester köszöntötte a megjelent szervezetek képviselőit. A több mint 200 fős
hallgatóság megtudhatta, hogy a civil találkozó
ötletét az érsekcsanádi képviselőtestülettől vette
át Decs önkormányzata. Úgy gondolták, hogy nálunk is hasznos lenne egy olyan találkozó, ahol a
település civil szervezetei, egyházai, alapítványai
bemutatkoznának egymásnak rendhagyó módon.
Tizenkét „szervezet” fogadta el a meghívást: Decor, katolikus egyház, református

egyház, Csillagrózsa, Tesz-vesz Óvoda, nyugdíjasklub, református szeretetotthon alapszervezete, decsi férfikórus, horgászegyesület,
Gyöngyösbokréta, Református Temetőért Alapítvány, Szülők a Gyermekekért Alapítvány.
A műsort házigazdaként Dohóczki Mónika és Villányi Dávid vezette, akik közvetlen,
vidám hangulatot teremtettek. Az eredetileg
kétórásra tervezett program négy órán át tartott, mégis mindenki érdeklődve végighallgatta a bemutatkozásokat, műsorszámokat.
Ezután svédasztalos vacsora és mulatság következett.
G²

Decsi konyha ajánlata
Szívesen ajánljuk figyelmükbe a konyha
szolgáltatásait, legyen szó akár egy szülinapi vacsoráról, lakodalmas menüsorról,
vagy a hétköznapi ebédekről. A konyha
bő ételválasztékkal és ízletes ételekkel
várja Önt. Ajánlatunk ballagásra, illetve
egyéb családi rendezvényekre.
Menü 1:
Tyúkhúsleves
Vegyes sültestál:
Falusi szaftos pecsenye
Töltött borda (sajt, sonka, gomba)
Rántott csirkemell
Vegyes köret:
Rizibizi
Petrezselymes burgonya
Saláta: az idénynek megfelelő alapanyagokból: paradicsom, uborka, vegyes saláta
Menü 2:
Tyúkhúsleves
Vegyes sültestál:
Sárközi szelet
Rántott gomba
Aszalt gyümölccsel töltött pulykamell
Vegyes köret:
Párolt rizs

Hajnalig tartó
szponzorbál
A decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület április 6-án szponzorbált tartott.
A csoport hangulatos műsort
adott a vendégeknek. A fiatalok táncát a „Görönd” citerazenekar kísérte. A műsort Kun
Györgyi vezette, és egyben el
is köszönt a csoporttól. Mivel
munkája elszólította Győrbe,
így nincs elég ideje az elnöki
teendőkre. Köszönjük az eddigi
segítségét, és ezúton kívánunk
neki sok sikert és jó egészséget.
Biczó Ernő polgármester egy
csokor virággal köszönte meg
Kun Györgyi munkáját.
Nagyon szépen köszönjük a
támogatók felajánlását, mely
nagy segítség a csoportunknak.
A bálba Gáti László húzta a talp
alá valót. Nagyon jó hangulatú
bál volt, a mulatság sok-sok
tánccal hajnalig tartott.
Lázár Jánosné titkár

Fesztivál Decsen

A táncművészet világnapja alkalmából roma és nem roma
népművészeti fesztivál című rendezvényünk 2013. április
hónapban került megrendezésre. A program szervezője a Decsi Romákért Egyesület. Az ünnepségen Biczó Ernő polgármester ünnepélyes megnyitójában köszöntötte a helyieket, a
vidékről idelátogatókat. Beszélt a hagyományőrzés fontosságáról, a hagyomány bemutatásával együtt tudunk örülni a sikereknek, az összefogásnak. A polgármester úr zárószavaival
kívánt sok sikert a rendezvényhez.
Az eseményen cigány himnuszok hangzottak el beás és
lovári nyelven. Színes kulturális összeállítással folytatódott a rendezvény az együttélés jegyében, egyetemesen
éreztük azt, hogy az ember egyszerre lehet korszerű roma
és magyar. Több településről érkeztek hagyományőrző
tánccsoportok, helyi fellépők: Csillagrózsa, Őszi napfény,
az együttélés élménye megannyi öröme, ahol hagyományőrző táncokat mutattak be. A tánc–zene–dalok bemutatása után táncház vette kezdetét, ahol ismerősök, vidékiek,
gyerekek együtt táncoltak. Mindenki jól érezte magát.
Rendezvényünk ebben az évben is sikeres volt, sok élménnyel és felejthetetlen programokkal ajándékoztuk meg
a vidékieket, a helyi közönséget. Nagyon örültünk, hogy
sokan jöttek el, a közönség a programok végéig kitartott és
jól szórakozott. Rendezvényünk az előző évekhez képest
nagyobb összefogással valósult meg, ami bizakodással tölt
el bennünket a jövő évi megrendezést illetően. Köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak: Polgármester
úrnak, Izsák Kálmán képviselő úrnak. a programok résztvevőinek, a szereplőknek. Sokszínű értékeinket továbbra
szeretnénk bemutatni, átadni a következő nemzedéknek.
Gómány Ernőné elnök Decsi Romákért Egyesület

Hasábburgonya
Saláta: az idénynek megfelelő alapanyagokból: paradicsom, uborka, vegyes saláta

Rendelést felveszünk a 06-74/495-060 vagy
06-20/3475039 telefonszámon! Ha ételekrôl van
szó, forduljon hozzánk bizalommal!
Decsi Konyha
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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.
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: 9,00-12,00 du: 16–20 óráig
Péntek:
de: –
du: 16–21 óráig

REGÉNY – FILM
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD:

A NAGY GATSBY
F. Scott Fitzgerald világhírű regénye az 1920-as évek Amerikájának
rikájának
felszínesen csillogó világába vezeti az olvasót. A főhős Jay
ay Gatsby,
a titokzatos milliomos felemelkedésének, tündöklésének és bukásának
története: hogyan és milyen úton kerül a gazdagok közé, mire vezet az
álmok kergetése a pénz és a hatalom bűvöletében.
A regényből 2012-ben ismét film készült, melynek főszerepében
őszerepében
Leonardo DiCaprio látható. A forgatókönyvet Luhrmann
n és Craig
Peace írta. A nagy Gatsby című 3D-s filmmel nyílt meg a 66. cannes-i filmfesztivál.
Nálunk is hetek óta látható a mozikban. A film első harmadában a rendezők gondosan ügyeltek a látványra. A sejtelmesen induló filmből lassan bontakozik ki a meglepő történet.
Azt hiszem, megint szerencsésebb, ha úgy ülünk be a moziba, ha előtte elolvastuk
a regényt, ami Fitzgeraldot igazán híressé tette.

84. ÜNNEPI KÖNYVHÉT
2013. JÚNIUS 6-10.
A Könyvhét, a magyar irodalom és a minőségi könyvkiadás egész Európában páratlan
hagyományú rendezvénye. Nemcsak Budapestre, a Vörösmarty térre és a főváros még
öt másik könyvheti helyszínére, hanem Balatonfüredtől Debrecenen, Miskolcon, Szegeden át Vácig több mint félszáz vidéki városra is kiterjed.
A KÖNYVHÉTEN MEGJELENŐ NÉHÁNY KÖNYV A TÖBB SZÁZ KÖZÜL:
Gyermek- és ifjúsági könyvek
• Esterházy Péter: Egyszerű történet
• Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton
vessző száz oldal
lévőknek
• Gárdonyi Géza: Amiket az útleíró
• Böszörményi Gyula: A kutyakütyü
elhallgat
hadművelet
• Jókai Anna: Az együttlét
• Csukás István: Berosált a rezesbanda
• Márai Sándor:
• Kányádi Sándor: Küküllő kalendárium
Hallgatni akartam
• Lackfi János – J. Kovács Judit:
• Nyírő József:
Százérintő
Az elszántak
• Nagy Bandó András: Verselő betűk és
• Tóth Kriszszámok
tina:
Antológiák
Akvárium
• Körkép 2013
• Szép versek 2013
Magyar próza:
• Czakó Gábor: 77 hangos rémmese

2013. június

Dél-Tolna Aqua Projekt
2013. február 15-én Sárpilisen megkezdődött a tíz települést (Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Decs,
Őcsény, Pörböly, Szálka, Sárpilis, Várdomb) érintő
EU-s és hazai forrásokból támogatott ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezése.
A kivitelező Dél-Tolna Aqua Konzorcium Sárpilisen, Bátaszéken és Decsen a vízmű gépházak építésével kezdte meg a beruházást, a kivitelezés az időjárástól
függően a jövőben többi településen is megkezdődik.
A beruházás tervezési munkálatai lassan lezárulnak,
a tervek az érintett hatóságok előtt vannak engedélyezési eljárás folyamatában. Előreláthatóan a nyár végén
elkezdődnek a hálózatrekonstrukciós munkálatok is a
településeken.
Az érintett településeknek a közel 1,5 milliárdos beruházás az Európai Unió és a hazai önerő támogatásának
köszönhetően nem kerül önerejébe.
A beruházás folyamata nyomon követhető a http://www.
deltolnaaquaprojekt.hu/ oldalon.

Sárköz Fejlesztő Kft.
A Decs Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló
Sárköz Fejlesztő Kft megalakulása óta több sikeres pályázat megvalósulásában vesz és vett részt. A társaság
közreműködik a Dél-Tolna Aqua Projekt-ben, a nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása folyamán. A szennyvíztelep
fejlesztése projekt során a projektmenedzsment valamint
tájékoztatási feladatokat is végezzük. A társaság nemcsak
a helyi önkormányzati pályázatokban vesz részt, hanem
civil szervezetekkel, társulásokkal, egyházakkal, környező
települések önkormányzataival is szerződésben áll pályázati dokumentációinak összeállításában, projekt elszámolásában, kivitelezésében működik közre.

Háztáji program Decsen
Mint ahogy az országos sajtóban arról már olvashattunk,
a vidékfejlesztési miniszter szerint kormányzati cél,
hogy erősödjön a ház körüli állattartás, s hogy új konyhakertek és gyümölcsösök jöjjenek létre. Jelenleg a szektor feltérképezése és népszerűsítése folyik a VM Háztáji
Munkabizottság segítségével.
Ennek keretében Decs Nagyközség Önkormányzatát is megkeresték. A program során VM háztáji
burgonya, sertésnevelő, baromfinevelő és nyúlnevelő
program indul. Megkeresésünkre tájékoztattak arról,
hogy az állatnevelési programok most vannak kidolgozás alatt. Mindenképpen kapcsolódik majd hozzá
tanácsadói és takarmányprogram is.
Első körben szeretnék látni a körülbelüli valós igényeket, mert csak oda és csak annyi állatot visznek,
amennyit biztosan meg tudnak majd tartani.
Kérjük azon lakosok jelentkezését, akik ha megfelelő segítséget kapnak (állat, tanácsadás, takarmány)
szívesen tartanának sertést, baromfit, nyulat.
Természetesen lehet összefogni egy-egy kisebb csapatnak és közösen gondozni az állatokat.
Bővebb információ: Ignácz Györgynél kérhető a
0620/419-4166 telefonszámon, vagy személyesen:
7144 Decs, Fő u. 23. Polgármesteri Hivatalban található irodájában.

2013. június
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„Össz-tánc”,

AVAGY LÁTOGATÁSUNK SZENTENDRÉN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Vasárnap és hétfőn is mi nyitottuk meg műsorunkkal a fellépések sorát a kisszínpadon. Ezek
mellett a már említett gálaműsoron is szerepeltünk – a lakodalmas hatalmas sikert aratott. Ez
az alkalom számunkra is kiemelkedő volt, hiszen
eddig ilyen fellépésre nem került sor, ahol Sárköz
minden települése, minden tánccsoportja egy-

szerre, egy műsorban szerepelt volna. Gyakorlatilag egy ősbemutatót láthatott a nagyérdemű.
A hazaút csendesebben telt el, mint az oda
út, bizonyára mindenkit kimerített ez a három
nap. Rengeteg élménnyel, tapasztalattal és
sok elismeréssel lettünk gazdagabbak, településeink és tájegységünk hírnevét öregbítettük Szentendrén. Mint csoportvezető, ezúton

szeretném megköszönni táncosainknak, Nagy
Eszternek, Balogh Máténak, Szekeres Beának,
Ács Andrásnak, örömanyaként és segítőként
Németh Editnek, gyöngyfűzőként Decsi-Kiss
Marcsinak, hímzőként Nagy Brigittának, hogy
részt vettek a programban, illetve munkájukkal
nagymértékben hozzájárultak annak kiemelkedő eredményességéhez.
Villányi Dávid
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Decsi katolikus édesanyák
lelkinapja
2013. április 20-án immár harmadik alkalom-

is és értem is meghalt a kereszten. Van tehát

mal jöttek össze a 3 D-s (Decs, Dunaföldvár,

bocsánat. Igaz drága árat fizetett érte, hisz az

Dunakömlőd) Szent Mónikás közösségek,

életét áldozta fel értünk. Az isteni megváltás

ezúttal Dunakömlődön. A templomban gyü-

nem aranyon és ezüstön történt, hanem Jézus

lekeztünk, melynek történetét Fitt Szabolcs

vére árán. Így kellett történnie, mert vétkeink

plébániaigazgató mesélte el. A lelkinap szent-

súlya igen nagy.”

misével kezdődött, melyet Petkó Tamás föld-

A szentmise után Tamás atya elmélkedése

vári plébános atya mutatott be. A prédikációt

következet a közösségi házban. Az elhang-

Kocsis László decsi diakónus mondta, melyből

zottakhoz 4 kérdésre kellett a kiscsoportok-

az alábbiakban idézünk:

nak megválaszolni. Az egyik az volt: hogyan

„Félünk az idős kor gyengeségeitől. A

lendíthetnéd fel a helyi közösségedet? Ezen

El-

felbuzdulva mi decsiek, elhatároztuk, hogy

sőpéntekenként járom az időseket, és van

minden hó első pénteként istentiszteleten ve-

köztük egy nagyon aggódó néni, aki mindig

szünk részt, melyet vagy beszélgetés, vagy

elmondja, hogy attól retteg, hogy az elméje

csendes szentségimádás követ majd. A kö-

meddig marad tisztán. De félünk a haláltól, az

vetkező alkalom június 7. péntek este 19 óra,

evilági létünk megszűnésétől. Félünk a min-

melyre szeretettel várunk olyan édesanyákat

dennapok kisebb nagyobb kudarcaitól, rej-

is, akik a közösségünkhöz csatlakoznának,

tett bűneink leleplezésétől. Szorongás tölt el

akik naponta rendszeresen imádkoznának

bennünket, – ebben is volt részem az elmúlt

gyermekükért.

tehetetlenségtől,

kiszolgáltatottságtól.

évben – a rosszindulatú emberek megjegyzé-

A szünetekben terülj-terülj asztalka várta az

seitől, pletykáitól. Aggódunk gyermekeinkért,

édesanyákat, ahol mindenféle Finomságok-

családunkért, unokáinkért, közeli és távo-

kal kínáltak bennünket. Ezután a szervezők

li szeretteinkért,barátainkért, egyházunkért,

két meglepetéssel is szolgáltak. Spiesz József

nemzetünkért. És akkor jön Isten csodálatos

és felesége Marika borkóstolóra hívta meg a

vigasztalása: „Ne félj!” De miért ne féljek,

közösségeket, majd Hrivikné Erzsike mutat-

amikor ezer és ezer okom van rá? „Ne félj,

ta meg házában a csodálatos kalocsai hímzé-

mert megváltottalak!” Megváltottalak. Mit is

seit. Köszönjük szépen Fitt Szabolcsnak és a

jelent ez a bíztatás? Azt, hogy bűneinket bátran

kömlődi közösségnek ezt a szép napot. Folyta-

valljuk meg és tárjuk fel Isten előtt. Jézus érted

tás Decsen 2013. októberében.

2013. Nagyszombat este Kocsis László diakónus 7 hittanos gyermeket keresztelt meg.
Baka Márta Erzsébet, Balogh Dzsenifer, Rácz Lajos, Akay Máté, Sárközi Virgínia,
Szabó Dzsenifer és Nagy Kiara részesült a szentségben.

2013. június

házasságkötés
Milin Lajos és Tamás Anna
2013. 03.11.
Pukli László és Szerémi Anita
2013. 04.16.
összeállította:
Tóthné Szivós Anna
Szociálpolitikai-gyámügyi ügyintéző
Anyakönyvvezető, Vezető-tanácsos

születések
Diósi Fanni 2013.01.04.
Holló Blanka 2013.01.29.
Horváth Máté 2013.01.23.
Kalányos Boglárka Izabella
2013. 01.03.
Kapás Gergő 2013.01.20.
Hauck Fanni 2013.03.07.
Hergyán Amanda 2013.03.11.
Kókai Petra 2013.04.23.
Pusztai Mira 2013.03.11.

Elhunytak
Kovács Jánosné, sz.: Kákonyi Anna
(1924.12.19.)
Dömötör Sándor (1932.09.09.)
Dörnyei Józsefné, sz.:Csákvári Erzsébet (1923.09.15.)
Halász Ferenc (1952.01.30.)
Száraz Pál (1969.01.12.)
Petróczki Gyula (1931.05.18.)
Fehér Józsefné, sz.: Varga Éva
(1933.06.16.)
összeállította: Tüske Miklós

2013. május 5-én első áldozás volt templomunkban, melyben
Tóth Mária, Tóth Gusztáv, Sárközi János részesült.

2013. június
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A 2013. szeptemberétôl
bevezetett hit és erkölcstanról
2013. szeptemberétől kezdődő tanévben az általános iskolák 1. és 5.
osztályában a tanulók órarendjébe bekerül heti 1 órában az erkölcstan,
vagy a helyette választható hit- és erkölcstan (hittan) tantárgy. A beíratáskor a szülőnek választania kellett a két tantárgy közül. A későbbiekben felmenő rendszerbe lesz bevezetve a hittan. Most szeptembertől
még a többi évfolyamon fakultatív módon lehet választani a hittant.
Mit tanít a katolikus hit-és erkölcstan (hittan) tantárgy?
A foglalkozások alapja a másik elfogadására, tiszteletére, szeretetére nevelés és ez által magához a Szeretethez, Istenhez, a Mennyei
Atyához juthat el a gyermekek, akik még nagyon nyitottak és
fogékonyak a természetfelettire. A hittan célja az, hogy olyan alapra tegyen szert a gyermek, amire később építve megtalálja hite és
élete értelmét, szépségeit és tudjon mibe kapaszkodni, ha nehézség
éri őt. Ezt segíti a Biblia tanítása és a katolikus egyház 2 évezredes
hagyományai. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a
személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére.
Ki tartja a katolikus hit-és erkölcstan (hittan) órákat?
Decsen Kocsis László diakónus-plébániaigazgató, aki immár
13 éve tart hittan foglalkozásokat a decsi óvodában és iskolában.
A hittan foglalkozásokat átható szeretetteljes, elfogadó légkör jellemzi, így a vallásos témájú énekek, gyermeki imák, a közös tevékenységek jó alkalmat teremtenek a hit ébresztésére, az igaz Istenkép
kialakítására.
Ki járhat katolikus hit-és erkölcstan (hittan) órára?
Bárki választhatja a hit-és erkölcstan tantárgyat. A jelentkezésnek
nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve. Ha szeretnék

Decs Nagyközségi 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 ÁFA-t nem
tartalmazzák)
– 2 óra: 11.000 forint
– 4 óra: 16.000 orint

– 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.

Tájház
Autentikus környezetben, egy kisebb, családias hangulatú teremmel, kinti főzési lehetősséggel
és hozzá alkalmas eszközökkel
várjuk a szórakozni vágyókat, legyen szó akár kis létszámú lakodalomról, szülinapi, vagy névnapi
rendezvényről, keresztelőről, vagy
baráti találkozóról.
A Tájház ebédlő bérleti díjai
megegyeznek a Faluházéval.

Az ár a terem bérleti díjon kívül
az eszközök kölcsönzését is tartalmazza.
Kapacitás legfeljebb 35 fő.
Hétvégi rendezvény esetén telefonos egyeztetés szükséges, a
20/430-0030-as
telefonszámon
vagy személyesen, nyitva tartási
időben.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Telefonszám: 20/430-0030 • email cím: faluhazdecs@freemail.hu

később a keresztséget a 2. osztályban Húsvétkor ez lehetséges lesz.
A beíratások áprilisban megtörténtek. Az első osztályba 18 gyermeket, az 5. osztályba 9 gyermeket írattak be katolikus hittanra. Ezúton köszönöm meg a szülők bizalmát.

K.L.

EMLÉKSZEL, TUDOD-E?
?
Emlékszel, tudod-e mi volt a „boci pullmann”? A vonatnak olyan
vagonja, melyben az egész egy légtér volt, benne középen hosszan
egymásnak háttal fordított fapados űlésekkel. Az egyik bejárat mellett
kályha, elkerítve. A kalauz fűtött. Később volt azután elsőosztályú vagon, ami párnázott űlésekkel ellátott, folyosóról nyiló fülkékből állt.
A másodosztályú vagon, fa lécekből álló űlésű, az egész légtér kettéválasztva, dohányzó-nemdohányzó részre.
Emlékszel, tudod-e, valamikor nem létezett papírzsebkendő, ezért
az óvódásoknak biztostűvel a ruha mellrészére tűzték a zsebkendőt.
Praktikus volt, mert nem veszett el és mindig kéznél volt. A szempont
ez, megszokott, természetes, általános, nem pedig az, hogy mennyire
volt gusztusos, hogyan nézett ki.
Emlékszel, tudod-e, valamikor nagyon új és modern fajta volt a
Hampshire tyúk. Ritkábban az is elkotlott, amikoris nem tojt, hanem
a tojásra űlt, azokat kikeltendő, de mégsem keltette ki azokat, hanem fele keltetési idő tájékán leszállt a tojásokról, azok elpusztultak.
A kieső kotlási idő alatti tojástermelés megelőzésére háromnegyednyi
vödör hidegvízbe mártották párszor a kotlás kezdetén, amitől a kotlás
abbamaradt. (Égnek áll most az állatvédők haja?)
Szalontay Jenő

Van valami mélységesen megnyugtató abban, ha ez ember egy szép nyári
napon a verandán üldögél, és nézi,
ahogy mások dolgoznak.
(NORA ROBERTS)

A nyár számomra tömény esszenciáját jelentette
mindannak, amit a múltban szerettem, és ami
hiányzott belôle.
A könny nyári zápor a léleknek. (ALFRED AUSTIN)
Az emberek nem figyelik, hogy tél van-e vagy nyár, ha
boldogok. (CSEHOV)
Van egy ilyen szelíd nyári világ, málnaszörppel,
aludttejjel, citromos vízzel. Aztán van egy másfajta,
tûzvésszel, vérrel, kéjgyilkossággal. Valahol a két világ
között élek, málnaszörpöt szopogatok, s közben várom a
tûzoltókat vagy a detektíveket. (MÁRAI SÁNDOR)
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TESTVÉR TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA
2013. 07. 11. csütörtök
TÁNCHÁZ (Cormeilles, Nagymácséd, Végvár, Csóka, Csonkapapi kül-

JÚLIUS 11–14.

dötteinek részvételével)

2013. 07.12 péntek
• Kézműves foglalkozások • Sárközi Lakodalom – filmvetítés
• Gyermekprogramok • Táncház – Mihó Erika és Tóth Zoltán táncy
tanárok vezetésével • Görönd citerazenekar műsora • Menyasszony
k
öltöztetés • Dancs Annamária és Szabó Dávid – operettek, slágerek
• Zengővárkonyi fúvósok műsora • 3+2 együttes

2013. 07. 13. szombat
• Sportversenyek, horgászverseny • Bográcsozás • Testvér települések műsora • Radics Gigi • Snapsz zenekar

2013. 07. 14. vasárnap
• Mise a vendégek részvételével

Szent István napi vigadalom – Augusztus 20.

• Ökomenikus Istentisztelet a Katolikus templomban • Kézműves
udvar (csuhéfonás, gyöngyfűzés, mézkóstoló, virágkötés, kosárfonás,
henna) • Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely bemutatója
• Báb- és élőszereplős gyerekszínházi előadások, Bohócműsor, Góyal,
lyalábas Kisbíró, „Gólyalábas Parasztkomédia”, tűzokádó óriásbáb Sárkánnyal,
népi fakörhinta, népi játékpark, arcfestés, lufihajtogató. • „Szemünk fényei” gyermekcsoport műsora • Sérült, és egészséges gyermekek közös műsora • Decsi „Gyöngyszemek” bemutatkozása • Községünk tehetséges lakóinak fellépése (társastánc, ének, vers, gitár bemutató) • Táncház – községünk két tánccsoportjának és a falu lakosságának bevonásával • Ünnepi testületi ülés
• „Decsért” emlékplakett átadása • Ünnepi műsor • „Szülők a Gyermekekért” Alapítvány műsora.
Szabadtéri színházi előadás: • Made in Hungária – musical a Kaposvári Roxinház előadásában

Falunap – Lovasnap (szeptember 28.)

A kaposvári Appalosa Lovassport Egyesület szervezésében • Gyerekprogramok • Meglepetés sztárfellépő • Buli hajnalig

A rendezvényekről bővebb felvilágosítás a 20/430-0030-as telefonszámon kérhető.
A DECSI KAPU-t kiadja a Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala. 7144 Decs, Fő u. 23.
• A bejegyző határozat száma: 163/1578/3/2011 • Alapító: CZAKÓ SÁNDOR és DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Főszerkesztő: VERMESNÉ GÉCZY BLANKA. • A szerkesztőség tagjai:
CZAKÓNÉ BOGNÁR TÍMEA, DECSI KISS JÁNOS, GABI GABRIELLA, KOCSIS LÁSZLÓ, KOKOS LÁSZLÓ,
SZALONTAI JENŐ, VILLÁNYI DÁVID. • E-mail: decsikapu@citromail.hu • Honlapunk: www.decs.hu • Nyomdai munkálatok: Séd Nyomda
Kft., Szekszárd • www.sednyomda.hu • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett írásokat megszerkesztve közli.

