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A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

SZALAI BORBÁLA

Március
Vízdermesztő zimankós tél,
messzi fuss!
Nem látod, hogy megérkezett
március?!
El is tüntet minden nyomot
utánad,
fölszárítja a tükröző
tócsákat.
Március a tavasz első
futása:
bársony barkát tűzdel ki a
fűzfára.
Simogatva rügyet, bimbót
kelteget,
eltakarít minden komor
felleget.
Szedd a lábad zimankós tél,
messzi fuss!
Hogyha nem mégy, úgyis elűz
március!
Négy szócskát üzenek, vésd jól
kebeledbe, s fiadnak, Hagyd örökül ha
kihúnysz: A haza minden előtt.
(KÖLCSEY FERENC: EMLÉKLAPRA)
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MEGHÍVÓ
Nem elég mai idôkben törvényeket írni,
de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni.
(Széchenyi István)
Decs község Önkormányzata
2014. március 15-én 10 órai kezdettel
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST tart,
melyre tisztelettel meghívja
a község lakosságát.
Helyszín: Faluház nagyterme

ÜNNEPI PROGRAM:
10.00 Himnusz
Ünnepi beszédet mond – Biczó Ernő polgármester úr
Ünnepi műsor – Bíborvég Általános Iskola szereplésével
10.45 Koszorúzás az I. Világháborús emlékműnél,
a Turul szobornál és az ETE emlékműnél
11.30 Jó tanulók köszöntése

Szeretettel várjuk Önöket!
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Decsi kirándulás
Mi, a szekszárdi Gyakorlóiskola kilenc
tanulója egy pályázatot megnyerve jutottunk el Decsre azzal a céllal, hogy megismerjük Sárközt, hogy tájszavakat gyűjtsünk, melyekből egy szótárat szeretnénk
összeállítani.
Amint megérkeztünk, rögtön a Teri
kocsmába mentünk, ahol megnéztük Jenő
bácsi kiállítását. Már itt jó sok tájszót jegyeztünk le, de nem csak a kiállított tárgyak neveit, hanem azok magyarázatait is.
Innen utunk a Babamúzeumba vezetett.
Amikor oda beléptünk, már a sok baba
látványa is fölkeltette az érdeklődésünket.
Na és Bözsi néni színes mesélőkedve,
amit Oscar-díjjal lehetett volna jutalmazni. Ameddig ott voltunk, tátott szájjal hallgattuk és jegyzeteltük szavait. Még videó
felvételünk is van róla, de sajnos csak
néhány perc. Szerintem itt gyűjtöttük a
legtöbb tájszót. Innen ebédelni sétáltunk,
majd a Tájházba vitt a lábunk.
Ott először Zsuzsa néni üdvözölt bennünket, majd a lecsapolás előtti időkről
folyt a szó. Aztán a Tájház tisztaszobájába
mentünk, aminek az ablaka az utca felé

nézett, persze hogy a magamutogatás miatt. Mindent megnéztünk és megfogtunk.
A küszöböt átlépve egy konyhába jutottunk. Sok érdekes eszköz nevét írtuk le
tájszóként. Ezután legalább három olyan
szoba következett, amely az öltözködésnek és a szövésnek volt szentelve. Ott
láttunk beüvegezve egy gyönyörű terítőt,
amely nemrég érkezett vissza külföldről.
Megtaláltuk benne az alkotója nevét és
lakhelyét. Jó néhány részéről megtudtuk,
kiknek az összehangolt munkája kellett
hozzá. De egyik-másik név olyan szépen
és cirádásan volt belehímezve a minták
közé, hogy nem tudtuk elolvasni. Innen
abba a terembe mentünk vissza, ahol fo-

gadtak minket. Itt mi lányok öltöztünk be
a keményített rokolyákba, melyek leginkább arra a papírra emlékeztettek bennünket, amire a tortákat szokták kirakni. E
fölé kaptuk a cirádás felső szoknyát és kötényt. A fejünkre tornyosbársonyt kötöttek. Szép volt, tényleg nagyon szép, csak
nem kaptunk benne levegőt. Amikor pedig levetettük, sokáig úgy éreztük, mintha
még rajtunk volna.
Ezzel véget is ért ez a csodás nap. Szorgalmas gyűjtőmunkánknak azonban meg
is lett az eredménye, legalább száz tájszót
sikerült összegyűjtenünk.
Sánta Zsófia 5.a
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Testületi ülés
2013. DECEMBER 17.

December 17-én tartotta Decs nagyközség
képviselő-testülete a 2013. év utolsó soros
ülését a decsi Faluházban, melyen a testület teljes létszámmal jelen volt.
A napirendi pontok előtt Biczó Ernő
polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
tévénézőket a két ülés közt történtekről:
a sportegyesület kérelmét felvették a tárgyalni kívánt napirendek közé, valamint a
hulladékszolgáltatóval a 2014. évre kötendő szerződés megvitatását.
Egy napirendi pontot, mely a szociális
temetkezésről szóló szabályok változásáról szólt, levettek a napirendek közül. A
rendes pontok közt szerepelt az ún. önkormányzati segély bevezetésének megszavazása. Az önkormányzati segély fogalmát
az Országgyűlés vezette be, és magába
foglalja a temetkezési segélyt, átmeneti
segélyt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A segély adható esetileg vagy meghatározott időtartamra havi
rendszerességgel, és összege családban
nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át,
vagy egyedül élő esetén a 150-et.
A képviselő-testület elfogadta a 2014.
évi üléstervet. E szerint havonta egyszer
soros ülésezés várható, melyek időpontja
a hónapok utolsó szerdájára esik, 18.00
órára.
Döntöttek még naperőművek létesítéséről is – két napkollektor park és az ehhez
szükséges állomás kialakításáról van itt
szó, melyről a pályázatot 2014. januárjában elkészítették és beadták. Kedvező
elbírálás esetén a fent említett naperőmű
parkok tervezése, majd kivitelezése kezdődhet meg.
Tárgyalta a testület Beödők Bertalan kérelmét, aki kérte az önkormányzatot, hogy
a tulajdonában lévő régi tűzoltó fecskendőt az által készített saját tulajdonú múzeumában elhelyezhesse. A kérelmet elfogadták.
Majd sorra került a már fent említett
sportegyesületi kérelem, mely szerint a
részükre nyújtott 200.000 forint kölcsön
visszafizetési határidejét a képviselő-testület hosszabbítsa meg. Ez a napirend is
elfogadásra került.
Az „egyebek” napirendi pont alatt dr.
Málnai János SZOKS bizottsági elnök
beszámolt arról, hogy sikerült minden
szociális tűzifa iránti beérkezett kérelmet
elbírálniuk. A képviselő elmondta, 204 ké-

relem érkezett, melyből 186 jogosult volt
a támogatásra, így közöttük kerül elosztásra a 190 m3 tűzifa, valamint megtudtuk
tőle, hogy olcsóbb fafajtát választottak,
így sikerült ezt a mennyiséget beszerezni
a szűkös pályázat által finanszírozott öszszeg ellenére.
Izsák Kálmán képviselő beszámolt arról, hogy 2013. december 7-én a Bursa
Hungarica ösztöndíjat kapó decsi tanulók részére megbeszélést szerveztek, melyen szinte minden ösztöndíjas részt vett.
A megbeszélésen sikerült a képviselőknek, polgármesternek is megismerkedni a
fiatalokkal.
Az ülés végén a testület minden tagja elmondta karácsonyi és újévi jó kívánságait. Biczó Ernő polgármester megköszönte
minden polgármesteri hivatali dolgozó,
önkormányzati dolgozó, a tavalyi évben
közmunkában dolgozó és egészségügyi
dolgozók munkáját. Külön köszönetet
mondott az őt támogató képviselő-testületnek, megköszönte a civil szervetek és
az egyházak munkáját is.
Villányi Dávid

2014. JANUÁR 29.

Az idei első ülését január végén tartotta
a község képviselő-testülete. Az ülésen
mindenki megjelent, így a testület határozatképes volt.
A lejárt idejű határozatok napirenden
Biczó Ernő polgármester tájékoztatott
mindenkit arról, hogy 10 millió forintot sikerült pályázaton nyerni, melyet az
önkormányzat szálláshely kialakítására
fordíthat. Így a volt jegyző lakás jelenleg
használatban nem lévő szárnyában több
férőhelyes, vendég fogadására alkalmas
szálláshely elkészítése várható majd. A
nyert összegből épületfelújítás, valamint
bútorok vásárlás a cél. A településen folyó víz közmű felújítások miatt előforduló
vízszolgáltatás kimaradása miatt a lakosság türelmét kérte, és megígérte, hogy
amennyiben előre tudható a kimaradás
időpontja, tájékoztatni fogja a lakosságot.
Majd megkezdődött a napirendek tárgyalása, elsőként az idei év első negyedéves költségvetésének megvitatása. A
polgármester úr elmondta, hogy évek óta
nem fordult elő az, ami idénre elmondható, vagyis hogy hiány nélkül tudtak költségvetést tervezni.

Ez köszönhető annak is, hogy az állam átvállalta az önkormányzat adósságát, így ettől a tehertől mentesültek. Ám fontos tényező volt még a saját, példás gazdálkodás is.
Az önkormányzat által létrehozott kft.,
az alapítvány, a társulások, a bejegyzett
cégek segítették a gazdálkodást, a fejlesztéseket, így az elmúlt évben stabilizálódott
a pénzügyi helyzet. Ennek ellenére természetesen nem lehet költekezni, szoros a
2014. évi költségvetés.
Következett a bizottsági elnökök beszámolója a bizottságuk 2013. évi tevékenységéről, mely után mindannyian hozzáfűzték, hogy köszönik a 2013-ban végzett
munkáját minden bizottsági tagnak és tanácsadónak, és jó munkát kívántak nekik
az idei évre is.
Megvitatta a testület a konyha vezetőjének kérését új konyhai eszköz beszerzésével kapcsolatban, majd el is fogadta azt,
így a konyha egy új, 1.7 millió forint értékű komplett munkagéppel bővül.
Kitűzésre került 2014. első közmeghallgatásának időpontja, március 3., 18.00 órára.
Napirenden szerepelt még egy vételi
ajánlat tétel a Fő utca 30. szám alatt lévő,
épített műemlék értékű ház megvásárlására. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy fontos a Sárköz
épített értekeinek megőrzése. Ez az ingatlan régóta lakatlan, egyre romlik az állaga.
Az önkormányzat vételi szándékát fejezte
ki az ingatlanra vonatkozóan annak érdekében, hogy meg tudja őrizni az utókor
számára. Amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerül, pályázni tudnak a
felújítására. Az alpolgármester asszony
megköszönte a támogatást és javasolta a
vételi ajánlat megtételét, ami azóta meg is
történt.
Felújításként szó esett még a ravatalozó
tetőszerkezetének kijavításáról is, amelyre
szükség van már, mivel az beázik.
Az előző testületi ülésen elfogadott naperőmű pályázat eredményeképpen szavazás
témája volt a naperőmű parkkal kapcsolatos
szerződések megkötésének megvitatása, illetve a szükséges tisztségek kinevezése.
Az ülés végén a testületi tagok beszámoltak arról, hogy a településen a hóeltakarítás hatékonyan, gyorsan és akadály
mentesen befejeződött, minden út rövid
időn belül járhatóvá vált. Az alpolgármester asszony minden kedves érdeklődőt
szeretettel meghívott a decsi óvódások
idei farsangi mulatságára. Villányi Dávid
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Egy kis visszatekintés…
2011. ÉV
Cikksorozatunkban számba vesszük,
hogy az elmúlt 4 éves önkormányzati ciklus
alatt mi történt a faluban, mennyit fejlődött településünk.
A 2010. évi választások után felálló képviselő-testület nehéz helyzetben találta magát.
A településen fejlesztésekre, beruházásokra, út- és járdajavításra, parkolók építésére
volt szükség. De az önkormányzat magas
adósságállománnyal rendelkezett, a korábban létező pályázatíró az előző testület megszüntette.
Így a munkát az elején kellett kezdeni a
fejlesztési szükségletek felmérésével, önerő
megteremtésével és szakképzett pályázatíró
csoport felállításával.
Emellett az új testület vállát hatalmas
adóssághalmaz nyomta, ami összességében
105,329 millió Ft volt 17,919 millió Ft éves
törlesztőrészlettel. Ez komoly korlátok közé
kényszerítette a település költségvetését. A
fejlesztések megvalósításához szükséges
pénzt (illetve amennyiben pályázati támogatást sikerül kapni) önerő rendelkezésre bocsátását nem tette lehetővé.
A település élhetőbbé, vonzóbbá tételére
irányuló munkát előről kellett kezdeni.
A 4 éves fejlesztési célok meghatározásában a decsi lakosok is sokat segítettek javaslataikkal. Nagy vonalakban a következő
célokat határozták meg a ciklus négy évére
(2010-2014):
Utak, járdák, parkolók építése:
• település önkormányzati tulajdonú útjainak javítása
• Ady E . u. javítása
• Fő u. – Őcsényi u. javítása
• járdák javítása,
• Posta parkoló építése
Közművek fejlesztése:
• ivóvízellátás minőségének,
• és a szennyvíztelep fejlesztése
Óvoda és iskola fejlesztése:
• az intézmények korszerű napelemmel
történő felszerelése,
• decsi konyha fejlesztése
Település központ fejlesztése:
• sétány építés
• piactér kiépítése,
Faluház:
• melegítőkonyha építése,
• könyvtár létrehozása
Idegenforgalom fejlesztése:
• szálláshely kialakítás Decsen
Intézmények működési költségeinek
csökkentése:

• polgármesteri hivatalban nyílászáró csere
• fa tüzeléses kazánok beszerelése az óvoda, orvosi rendelő, faluház és polgármesteri
hivatalba
Munkahelyteremtés:
• tanyavásárlás,
• közmunka program
Civil szervezetek támogatása:
• működés és rendezvények pénzbeli támogatása,
• pályázatírás és menedzselés adósságkonszolidáció
A képviselő-testület átvizsgálta, hogy lehetne az önkormányzat működési költségeit
csökkenteni. Elsősorban a környezetbarát,
megújuló energiaforrások alkalmazása jelenthetett erre megoldást, amely segítségével
a rezsiköltségek csökkennek. Még ebben az
évben elkezdődött két projekt, az általános
iskola és az óvoda napelemmel történő felszerelésének előkészítése és megpályázása.
A napelemek által megtermelt elektromos
áram – ma már tudjuk, mivel üzemel már a
rendszer – jelentősen csökkenti az intézmények áramszámláját, ezen felül még többletet is termel, amelyet az áramszolgáltató
megvásárol tőlünk. De ne haladjunk ennyire
előre! 2011-ben a rendszer tervezése és a pályázati eljárás zajlott.
2011-ben került sor a Sárköz Fejlesztő
Kft. megalapítására. A kft. elsődleges feladata a település fejlesztése, és minél több
pályázati támogatás megszerzése ennek eléréséhez.
Az Emelt Szintű Idősek Otthona működésével kapcsolatban jelentkeztek problémák. Az Emelt Szintű Idősek Otthonát
Decs Nagyközség Önkormányzata építette
pályázati forrásból 2004-2005. években.
Egy vállalkozó üzemeltette, aki a beköltöző
lakók után az önkormányzatnak bérleti díjat fizetett. Ezt a bevételt az önkormányzat
pályázati önerők finanszírozására használta
a 2006. évig. A továbbiakban azonban a
vállalkozó a tartozásokat, illetve az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat nem tudta
rendszeresen fizetni. Így a 2010-ben frissen
felálló képviselő-testület a gyors megoldás
mellett döntött annak érdekében, hogy további veszteségeket elkerülje. Az Idősek
Otthona működtetését új üzemeltető vette
át. Ennek lebonyolítása, átvétele és átadása
viszont több hónap kemény munkája volt.
Az erőfeszítés megérte, jelenleg az otthon
zökkenőmentesen, biztonságosan működik.
A település ivóvízellátás minőségének

fejlesztése érdekében 2011-ben indította
útjára 10 település Decs gesztori tevékenységével a Dél-Tolna Aqua projektet, amely
napjainban már befejezéséhez közeledik.
Ennek keretében Decs új ivóvízbázist kap és
a csővezeték egy része (a pályázat által engedélyezett mértékben) kicserélik. 2011-ben
ennek a 3 éves munkának az előkészítése
zajlott, amikor a tervek, megvalósíthatósági
tanulmányok készültek, amelyek az engedélyeztetéshez voltak szükségesek.
2011-ben kerül sor az MVH által támogatott térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a
településen mintegy 5millió Ft értékben. A
település központjában, valamint a településre bevezető utak mentén térfigyelő kamerákat helyeztek el, amelyek a mai napig a
bűnmegelőzés, a már elkövetett bűneseteknél az elkövetők megtalálásában nagy segítséget nyújtanak.
A 2011. évben a képviselő –testület és a
polgármester a falu fejlesztésének alapjait
építette ki. Ennek megvalósítása érdekében tervek készültek, forrásokat szereztek. Mondhatjuk, hogy a 2011. év az előkészítés éve volt.
Keresztes Kata

Civil szervezetek
megbeszélése
2014. február 4-én (kedden) 18.00 órakor
a Faluházban a településen működő civil
szervezetek, alapítványok, egyházak részére
megbeszélést tartottunk.
Dr. Málnai János, a Szociális, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnökeként értékelte a tavalyi évet, elmondta milyen nagy
szükség van az összefogásra, a civil szervezetek és a falu együttműködésére, együttgondolkodására.
Biczó Ernő polgármester úr megköszönte
mindenkinek a tavalyi évben végzett munkáját, segítségét a rendezvények lebonyolításában, szervezésében. Beszélt az idei év
költségvetéséről, nagy örömünkre az idén is
tudja a képviselő testület támogatni a civil
szervezeteket és az egyházakat.
A megbeszélés további részében közösen
összeállítottuk a rendezvénynaptárt, amely
már a www.decs.hu honlapon is megtalálható.
Nézzék meg, érdekes, változatos programok közül lehet válogatni az idei évben is.
Dohóczki Mónika
civil referens
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A DECSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS
A DECSI KATOLIKUS KARITÁSZ SZERVEZÉSÉBEN

CSALÁDI NAP
2014. március 22-én
PROGRAM:
13–16 óra Családi közösségépítő játékok
ok
(jó időben a Szent Erzsébet téren, rossz
időben a Faluházban)
16.15 óra Agapé (Faluház)
17.00 óra A szekszárdi Tücsök Zenés
Színpad koncertje (Faluház)
A PROGRAMOK
GRAMOK INGYENESEK!
A családi játékokra részvételi szándékukat
kérjük előre jelezni
március 10-ig a 30/448-49-48-as telefonon
Kocsis Lászlónak.
A TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD
KONCERTJÉRE SZERETETTEL VÁRJUK
A FALU LAKOSSÁGÁT!
A Katolikus Karitász a
koncert után a számára
felajánlott adományokat
köszönettel fogadja.

Jövőnk energiája
2014. január 21–22-én Decsre érkezett a Paksi
atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja. A
felnőtt lakosságon kívül községünk óvodásai
és az iskolások is eljöttek megnézni. A két nap
alatt nagyon sok látogatója volt a kiállításnak.

Választ kaphattunk, hogyan működik az
atomenergia és mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű. Láthattunk egy filmet az atomerőmű működéséről. Megismerkedhettünk az
atomerőmű történetével és jövőjével.
Dohóczki Mónika
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Idősek farsangja a
Református Szeretetotthonban
VAJON AZ IDÔSEKNEK IS SZÜKSÉGÜK
VAN KIKAPCSOLÓDÁSRA?

A válasz egyértelműen, igen. Sok idős
ember él közöttünk, aki aktív a munka
terén, aki fokozott figyelemmel kíséri az
ország politikai és gazdasági változásait, aki a tenni akarás területén fiatalokat
megszégyenítő frissességgel mozgolódik, de az idősödő korosztálynak van
egy másik rétege is.
Ők azok, akik egy intézmény gondoskodására bízzák magukat. Egy intézményben, még ha az Református Szeretetotthon is, valahogy másként zajlik az
élet, mint egy családi fészekben, mint
a jól megszokott hajlékban, ahol valaki
évtizedeket töltött. Éppen ezért fontos,
hogy legyenek olyan alkalmak, olyan
rendezvények, ahol az idős ember arcán
láthatóvá válik a derű, ahol a nevetéstől
megrázkódik a test, s az izgalomtól még
a 85 évet betöltött idős ember is táncra
perdülni készül.
Ilyenre sikeredett a Decsi Református
Szeretetotthonban az Idősek Farsangja.
A hangulatot azonban meg kell teremteni. Ehhez dolgos kezek szükségesek, akik
a farsang helyszínét virág és pillangó és
egyéb motívumokkal szépítik. Jó humorú nővérek és dolgozók kellenek, akik
jobbnál-jobb jelmezeket öltenek magukra, hogy aztán a felvonulásnál egy pici
agytorna keretében az idősek kitalálják,
vajon melyik nővér rejlik is a maskara
mögött. Szükség van egy jó zenészre,
nevezetesen a Hangfal együttesre, amely
csupán egy emberből áll, de úgy húzza a
talpalávalót, hogy még a szék is mozog az
idős ember alatt. Természetesen elmaradhatatlan kellék a farsangi fánk is, amit az
intézmény konyháján dolgozók erő feletti
nagy munkájának köszönhetünk.
Az ünnep mégis úgy teljes, ha minden idős részesül egy apró ajándékban.
Köszönjük mindazok adományát, akiknek jóvoltából idős lakóink „zsákbamacska”játék révén húzhattak maguknak
meglepetés csoki, cukrot, gyümölcslevet
vagy valami mást.
Egy délutáni mulatságnak mi vethet
véget? A kötelező program. Kezdődik
a vacsora. De mintha más lenne ott is a
hangulat. Mosolygó arcokat látni, ahogy
remegő kézzel nyúlnak a kenyeres kosarak felé, s közben elhangzik egy-egy
kérdés: Ugye nemcsak jövőre lesz ilyen
mulatság, hanem korábban is?
Papp Zsolt Endre ref. lelkész
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Katolikus hit és erkölcstan az általános iskolában
Lassan közeledik a nagycsoportos óvodások
beíratása az általános iskolába. Szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy az általános iskolák 1. osztályában a tanulók órarendjébe heti 1
órában az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstan (hittan) tantárgy lesz.
A beíratáskor a szülőnek választania kell a két
tantárgy közül. Ezért szeretnék egy tájékoztatót átnyújtani Önöknek, ami segítséget nyújt a
döntésben.
– Mit tanít a katolikus hit- és erkölcstan
(hittan) tantárgyat?
– A foglalkozások alapja a másik elfogadására, tiszteletére, szeretetére nevelés és ezáltal
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 14 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 később a keresztséget a 2. osztályban
húsvétkor ez lehetséges lesz. Különösen kérem
azokat a szülőket, akik annak idején megkereszteltették gyermeküket, hogy vállalásuknak
megfelelően segítsék gyermekük keresztény
nevelkedését azzal, hogy beíratják őket hit- és
erkölcstanra.
– Mi a jelentkezés módja?
– A szülő a beíratáskor jelzi, hogy gyermekének a katolikus hit- és erkölcstant választja. Akik már óvodában is jártak hittanra, azokat már ismerősként fogadom, ezzel is segítve
az iskolai jobb beilleszkedést.
Bővebb tájékoztatást a katolikus plébánián
lehet szerezni (Decs, Ady utca 13.) vagy az
alábbi telefonszámon: 74/495-047
Szeretettel várom gyermekét a 2014 szeptemberében induló katolikus hit- és erkölcstanórákon! Kocsis László
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Nagyheti szertartásrend a
katolikus templomban
Április 13. Virágvasárnap
9.45 Szentmise (benne a Passiót énekeljük a decsi asszonykórus és a decsi
Hagyományőrző Férfikórus közreműködésével)

Április 17. Nagycsütörtök
18.00 Istentisztelet, az utolsó vacsora
emlékezete.

Április 18. Nagypéntek
17.00 Keresztút, 18.00 emlékezés
Jézus kereszthalálára

Április 19. Nagyszombat
19.00 Istentisztelet (benne a 2.3.4.5.
osztályos hittanosok keresztelője)

Április 20. Húsvétvasárnap
9.45 Szentmise, Jézus feltámadásának
ünneplése

Dél-Tolnai Református Gyülekezetek Csendes Délutánja
A Tolnai Református Egyházmegyét egy egész,
mégis praktikusságra hivatkozva két részre
osztották. Így lelkészek és gyülekezetek az
egészben ritkábban találkozunk egymással, viszont a részekben gyakoribbak a találkozások.
Az északi rész Sztáray Mihályról kapta a nevét. Ki is volt ez a reformátor? Sztárai valószínűleg Sztárán (Zemplén) született; a ferences
rendbe lépve, Sárospatakon kezdte és Padovában fejezte betanulmányait. 1524 körül Palóczi Antal udvari papja lett Sárospatakon,
akivel együtt részt vett a mohácsi csatában is.
1528-ban otthagyva a rendet, a reformáció tanait kezdte terjeszteni, előbb Sárospatakon,
azután máshol is. 1544 tavaszától Laskón működött és hét év alatt folytonos küzdelemmel,
sőt élete gyakori veszélyeztetésével Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egyházat alapított.Valószínűleg 1551-ben ellátogatott Tiszántúlra, Debrecenben és Gyulán
időzhetett huzamosabban. Az általa alapított
egyházak számára 1553–ban a szuperintendensi hivatalt is szervezett, mit természetesen ő maga foglalt el. Ugyanez évben tolnai
pap lett; 1554–ben Szegedi Kis Istvánnak volt
kénytelen átengedni a baranyai püspökséget; ő
pedig a Tolna megyében és talán a Baranya megye északi részében levő egyházak kormányzását folytatta. Innen az északi körzet neve.

A Dél-Tolnai rész pedig Méliusz Juhász
Péterről kapta a nevét, aki a Somogy megyei
Horhiban született 1532-ben. Ezt a falut a törökök elpusztították. Méliusz református püspök,
egyháztudós, író, botanikus, a magyarországi
reformáció legeredetibb és legnagyobb, legszélesebb hatású vezéregyénisége. Tanulmányait Tolnán és Sárváron végezte, ahol eleinte lutheránusnak nevelték, de aztán Szegedi
Kis István hatására magával ragadta a helvét
reformáció szelleme. Ezután 1556. október
25-én beiratkozott a wittenbergi egyetemre,
ahonnan magisteri címmel jött haza. 1558tól protestáns lelkész Debrecenben, ahol hamarosan a kálvinista tanok hirdetője lett. Ő
szervezte meg a Magyarországi Református
Egyházat. Az első magyar nyelvű botanikai,
gazdasági és orvostudományi munka szerzője, ebben közli az első adatokatMagyarország
(Debrecen környéke) flórájához. A református
egyház megszilárdítását szolgálta vitairataival, prédikációival, imakönyvével,kátéjával,
agendájával. Herbárium című műve az első
magyar orvosi füveskönyv. Ilyen reformátor
őseink voltak.
Ha ők gyalog fantasztikusan hosszú utakat
tettek meg, nekünk autóval közlekedő embereknek miért esne nehezünkre a találkozás?

Talán idő hiány miatt? Talán a rossz idő miatt? Bár az idő nem volt derűs 2014. február
23-án vasárnap délután, bár a 13 meghívott
Dél-Tolnai gyülekezetből csak 5 képviseltette
magát, mégis majdnem kicsinek bizonyult a
decsi faluház kisterme, ahol 16 gyerek és 80
felnőtt gyűlt egybe a biblia szava, Isten igéje
köré. „Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig
áldjad az Urat, énekelte az új éneket, a lelkes gyülekezet, majd Papp Zsolt Endre helyi
lelkész köszöntője után az áhitat arról szólt,
hogy „az Emberfia azért jött, hogy megkeresse, megtartsa, vagyis megmentse, ami elveszett.” Miért?
Mert mindannyian fontosak vagyunk Istennek. Ehhez kapcsolódott az előadás, amit
Marco van Weenen de Leeuw az egyházmegye
missziói munkatársa a kegyelemről. Istentől
kegyelmet nyert emberek vagyunk. Közben
a gyermekek külön teremben éneklés és játék
után szintén az elveszett juh példázata alapján
hallhattak Isten szeretetéről.
Az együttlétet bőséges szeretetvendégség
zárta. Köszönjük a helyet ahol lehettünk Decs
Nagyközség Önkormányzatának, a segítséget
a Faluház dolgozóinak, s a sok süteményt és
minden mást a Decsi Református Egyházközség tagjainak.
Papp Zsolt Endre ref. lelkész
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A Decsi Református Temetőért Alapítványról
A község központjában fekvő református temetőhöz szinte minden itt lakó kötődik. Nagyon sokan erős érzelmi szállal, sokan csak
látványában megnyugvást keresve, hisz körül
veszi templom, szeretetotthon, faluház, forgalmas út, lakótelep, lakóházak.
Évszázadok óta temetnek ide, található itt az
1700-as évekből származó emlék is. De sajnos
egyre több az olyan sír, emlékkő, síremlék,
amihez már nem kötődik hozzátartozó Decsen,
de még a környéken, az országban sem. Nincs
gondoskodó család, akinek a rendbetétel és a
megemlékezés fontos lenne.
Egy temető mindig tükrözi a település arculatát: gazdagságát, jó ízlését, törődő emberi
magatartását, összetartó erejét. A régi temető
a gyökereket is jelenti: az elődök életmódját
láttatják: a gazdagság, a viselet, a gondolkodásmód, az ízlés területén. Eszünkbe juttatja az
elhunytak családját, életvitelét, elért eredményeit, közösségi gondolkodását, küzdelmeit;
mindent, ami példát, erőt ad nekünk, utódoknak, ill. ami kötelez bennünket az értékek továbbvitelére, átadására.
A több hektáron fekvő decsi református temető is igen gazdag építészeti emlékeket vonultat fel: csodálatos kripták, sírboltok találhatók itt. Külön ki kell emelni a köréjük épített
kovácsoltvas remekműveket. Megőrzésük
szintén igen fontos, hiszen így teljes a falukép
Decsen.
Az 1917. évi VIII. törvénycikk városok,
községek részére elrendelte, hogy erejükhöz
mérten emlékezzenek meg az első világhábo-

rúban meghalt hősökről. A decsi református
temető turulszobra az első világháborús hősöknek állít emléket e törvény értelmében. A rajta
levő felirat szerint:
„Vándor! Ki megállsz dicső nevek előtt,
imádkozzál buzgón!
…De ne kérdezd, kik Ők. Életük, haláluk
bizonysága annak:
hű fiai voltak mindnyájunk anyjának: a magyar hazának!
Ifjak és férfiak! Tekintsetek ide! kiknek a nevei vannak itt bevésve?
Hazáért haltak ők s áldozták éltöket, ne féljetek, ha a haza hí bennetek!
Azoknak, kikkel a világháborúban együtt
harcoltam
bajtársi szeretete jeléül
Gáspár István és családja 1923 évben”
Ez a turul-emlékmű a bejárattal szemben
ápolt, esztétikus környezetével méltó értéke a
rendben tartott, gondozott emlékkertnek.
Ez a temető nemcsak a kora miatt értékes, az
itt található növényzet is igazi ökológiai érték.
A temető meglévő faállománya, a hársfasor védendő érték, megtartásuk, pótlásuk, szakszerű
karbantartásuk szükséges.
Az utóbbi két évben a temető tulajdonosa,
a helyi református egyházközség, Papp Zsolt
Endre tiszteletes vezetésével, támogatásával
folytatjuk a munkát. Egy rendezetten megőrzött temető tükrözi a település, szűkebb pátriánk lelki gazdagságát, értékteremtő igényét.
Az alapítvány által eddig végrehajtott és felvállalt teendők nemcsak környezetünk és tör-

ténelmünk értékeit, de erkölcsi értékrendünket
is gazdagítják.
Ez az igény egyre több ember lelkében fogalmazódik meg, és kifejezésre is jut alkotó
munkálkodásban.
− Köszönet jár mindazoknak, akik velünk
együtt tesznek azért, hogy tiszta, gondozott,
ápolt legyen ez a hely, méltó legyen az itt
nyugvók emlékéhez.
− Köszönet az anyagi juttatásokért, a takarékszövetkezetben befizetett összegekért, és az
adójuk 1%-ának felajánlásáért.
− Köszönet az önkormányzati támogatásért.
− Köszönet azoknak, akik meghallották felhívásunkat, amivel szolidáris, együttérző gondolkodásra ösztönöztünk. Szeretetük sok gyermek lelkében gyújtott fényt karácsony idején.
Jó lenne ezt a fényt ápolni, táplálni életben
tartani minél hosszabb ideig.
„A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.”
(REMÉNYIK SÁNDOR)
Decs, 2014. február 26.
Papné Dávid Judit
Decsi Református Temetőért Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

HÚSVÉT
Húsvétkor a keresztény ember Jézus Krisztus
feltámadását ünnepli. Tudjuk, elmondják minden évben, sőt minden vasárnap, amikor ünnepeljük az Eucharisztiát, de nem tudjuk igazán
erővel átélni. Pedig milyen csodálatos dolog,
megváltott, feltámadt emberek vagyunk, és
örök életünk van. Mert, ha Krisztus nem támadt fel – mondja az Apostol –, akkor semmitt
nem ér a ti hitetek, és a mi igehirdetésünk, ráadásul még mindig bűneitekben lennétek. De
Krisztus feltámadt, mégpedig elsőként a holtak
k
közül. Ez a feltámadás, amit ünneplünk pedig
nem más, mint egy hír. Hír, ami mellett nem
mehetünk el érzéketlenül, hír, amit tovább kell
adnunk, még akkor is, ha sokaknak semmitt
nem jelent, és üres fecsegésnek tartják. A hírr
vagy más néven híradás, tudjuk jól, olyan tájékoztatás, dolog, ismeret, adat, tény közlése
lehet, ami az embereket érdekli attól függően,
hogy mi a hír tartalma hol többeket, hol kevesebbeket. Gondoljunk csak magunkra és a felénk áramló információkra, hírekre. Van ami
jobban, van ami kevésbé érdekel. Így van ez
miden emberrel, hiszen mindannyian külön-

bözőek vagyunk. A hírek lehetnek jók, roszszak, fontosak, kevésbé fontosak, érdekesek,
kevésbé érdekesek.... Természetesen ettől függ

az is, hogy milyen gyorsasággal terjednek. Ha
odafigyelünk a hírekre (híradásokra) láthatjuk,
hogy manapság lényegesen több a negatív tartalmú információk száma – árvíz, földrengés,
gyilkosság, tömegszerencsétlenség, … – mint a
pozitívaké. Miért? Mert ez az, ami általában az
embereket itt és most érdekli. Itt és most, mert
nem képesek elgondolkodni, életük célján és
értelmén, s nem képesek a jövőbe tekinteni. Élnek a mindennapok taposómalmában. Egyesek
habzsolják az életet, nyüzsögnek itt-ott, keresik
a felszínes kapcsolatokat; mások pedig nyugalomban eltengetik életüket kényelmes szobájukban bámulva a legújabb szappanoperát.
Ezért fontos nekünk, akik feltámadott keresztények vagyunk, és megtapasztaltuk Isten szeretetét a hírt, az igazi hírt, az ÖRÖMHÍRT elvinni
az egész világra. Kérjünk az Úrtól sok-sok kegyelmet, hogy továbbra is, de még nagyobb erővel, mint ahogy eddig tettük, az Ő fényét sugározva hirdetni tudjuk a világnak és falunkban az
egyetlen örömhírt, Jézust, aki halálunkat, halálával megtörte és feltámadásával felragyogtatta
nekünk az örök életet. Kocsis László diakónus
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Jól kifogtuk!
Egyesületünk működése jelentős mértékben
függ a különféle támogatásoktól, pályázati
pénzektől, mivel a tagdíjakon kívül egyéb bevételeink nincsenek. Az elmúlt tíz évben, amióta az egyesület elnöke vagyok, folyamatosan
keresem és figyelem a különféle pályázati lehetőségeket, valamint soha nem feledkezem
meg a nyilvánosság előtt felhívni a figyelmet
az 1 %-ok felajánlásának lehetőségére és szükségességére. A ráfordított energia nem volt
felesleges, ugyanis két esztendő kivételével
minden évben használhattunk fel pályázaton
nyert összegeket, egyszázalékos felajánlást pedig minden évben kapott egyesületünk. Itt meg
is köszönöm azoknak a magánszemélyeknek,
akik nem feledkeztek meg rólunk, és a felajánlható egy százalékukat nekünk adták.
Az így nyert vagy kapott összegek lehetővé
tették, hogy egyesületünk végrehajtsa azokat a
fejlesztéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy megfeleljünk a SZÁK nyilvántartó
program alkalmazási feltételeinek. Így tagjainknak lehetőségük van helyben megvásárolni
az Állami jegyet és a Fogási naplót. A rendszer
fenntartása és üzemeltetése a most megnyert
összegekből biztosítható. Ezen kívül további
technikai fejlesztésekre, eszközök megvásárlására is lehetőségünk nyílik. Módunk lesz
fejleszteni a versenyzés technikai feltételeit,
minőségi csalik és etetők megvásárlását.
A szakmai programokra beadott pályázatunk több olyan rendezvényt is tartalmazott,
amelyek csak komoly anyagi ráfordításokkal
tarthatók meg. A nyertes pályázat lehetőséget
biztosít arra, hogy támogassuk a rendezvényeket, így csökkentve a résztvevők anyagi
terheit. Hogy mit gondolunk megvalósítani?

Tervezünk családi horgász hétvégét, amelynek
keretében valamelyik ismertebb horgász-paradicsomot látogathatnánk meg. Bátrabban hirdetünk horgásztábort, mert sokkal kedvezőbb
feltételeket tudunk a gyerekek részére biztosítani, elsősorban azoknak akik részt vesznek a
horgászszakkör munkájában. A szakkör technikai felszereltségét tudjuk növelni, ami azt
jelenti, hogy sokrétűbb ismereteket tudunk
megosztani a gyerekekkel. A horgászat népszerűsítése végett ismét megrendezzük a Pünkösdi Páros horgászversenyt, ahol szülő-gyerek,
nagyszülő-unoka párosok mérhetik össze horgásztudásukat. Ezt megelőzően a gyermeknap
alkalmából is lehetőségük lesz a gyerekeknek
összemérni a horgásztudásukat.
Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is megmérettethetik magukat az egyesületi horgászversenye(k)en, reményeink szerint színvonalas
díjakért.
Szándékunkban áll sátrakat és camping felszereléseket vásárolni, amit igény esetén tagjaink bérelhetnek a nyári nyaralásaik során.
Azt tapasztalhatjuk, egyre népszerűbb a
feederbotos technika alkalmazása. Az elterjedés sikeréhez nagyban hozzájárul, hogy a magyar csapat a világbajnokságokon nagyon szép
helyezést ért el, a legtöbb éremmel rendelkezünk. A megyénkben is indul feeder csapatbajnokság, amelyen szeretnénk csapatot indítani. Ahhoz, hogy elősegítsük ennek a nagyon
praktikus módszernek a terjedését, tervezzük
Feeder Klub indítását, melynek keretében az
érdeklődők kicserélhetik a tapasztalataikat, kipróbálhatnak korszerű eszközöket, felszereléseket. Megismerkedhetnek a módszer nyújtotta
lehetőségekkel, finomságokkal.

Amint látják, megpróbálunk színes, változatos és tartalmas programokat szervezni tagjaink
részére. Kérem, kísérjék figyelemmel a Decsi
Tv adásait, ahol havi két alkalommal találkozhatnak a Horgászpercek című műsorral. Ennek
keretében megpróbálom minél részletesebben
ismertetni a halgazdálkodásra vonatkozó új
jogszabályokban foglaltakat, megelőzve ezzel
a vízparti ellenőrzés során fellépő meglepetéseket. A műsor színesedik tartalmas horgászfilmekkel, amelyekben neves mesterhorgászok
adják át tapasztalataikat, valamint népszerűsítenek eszközöket, módszereket, termékeket
(Haldorádó, TopMix, MarosMix stb). Ezen kívül a www.decs.hu honlapon, valamint a Decsi
Tv Képújságjában és a Decsi Kapu valamint
kisbíró hasábjain is rendszeresen olvashatnak
friss híreket a horgászat világából.
Mivel ez a lapszám a közgyűlésünk után jelenik meg, ezúton is szeretném megköszönni
minden eddigi tisztségviselőnek a munkáját,
fáradozását, az új vezetőségnek és tisztségviselőknek pedig eredményes munkát kívánok!
A programokhoz jó szórakozást kívánunk
mindannyiunknak! A tervek akkor valósulnak
meg a legkönnyebben, ha partnereket találunk
a tagjainkban a megvalósításhoz! Hága József
A Magyar Vöröskereszt Helyi
Alapszervezete VÉRADÁST szervez,
melynek helye és időpontja:
2014. április 30. 11.00-15.00, Faluház.
Nagy szükség van az életmentő vérre, ezért
szeretettel várjuk a többszörös véradókat,
a fiatalokat, az időseket, akik beteg
embertársainkon segíteni szeretnének.

Könyvbemutató
Február 24-én Szabadi Mihály Csokonai-díjas
koreográfus, etnográfus látogatott el hozzánk
a könyvtárba. Sokan eddig lehet, hogy csak
a táncos múltjáról ismerték őt, de most egy
másik arcát is megmutatta nekünk. Köztudott
róla, hogy Sárköz szakértője, évtizedek óta tanít táncot, készít koreográfiákat és még a mai
napig aktívan dogozik több tánccsoportban is.

De csak kevesen tudták róla, hogy írásra adta a
fejét, és már több könyvét is kiadták.
Miska bácsi örömmel érkezett Decsre, elmondása szerint sok embert ismer a faluból, jó
kapcsolatokat ápol többükkel is.
Mind a négy könyvét elhozta hozzánk. Feleségével felváltva olvastak fel az érdeklődőknek. Izgalmas történeteket hallhattunk a régi,
elmúlt paraszt világról, életről. Időközben
azt is megtudtuk, hogy
az írások teljesen a
valóságon alapszanak,
valós
személyekről
szólnak. Rövid ízelítőt
kaphattunk a könyvekből, és az olvasáshoz is
többen kedvet kaptak.
A könyvbemutatón
közreműködött Szabó
Fanni és Szabó Györgyi, akik harmonikán
adtak elő a hallgatóságnak egy gyönyörű
dalcsokrot.
Ezúton
is köszönjük nekik a
részvételt.
A hangulat családias
volt, részben a könyv-

tár légköre miatt, részben pedig azért, mert az
érdeklődők nagy része személyesen ismerte
Miska bácsit. Ebből is adódott, hogy a könyvbemutató után baráti beszélgetés alakult ki,
sorban törtek elő mindenkiből a régi emlékek,
történetek.
Örömmel mondhatom, hogy mind a négy
említett könyv bekerült a könyvtár állományába, így a decsi lakosok számára bármikor
elérhetőek.
Mielőtt elköszöntem volna Miska bácsitól,
elárulta, hogy készülőben van a következő
könyve és megígérte, hogy azt is elhozza a
decsieknek bemutatni.
Békési Erzsébet Kornélia
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Zenés farsangi készülődés
Február 22-én szombaton tartottuk a Faluházba a következő kézműves foglalkozásunkat,
melynek témája a farsangi készülődés volt.
A gyerekekkel álarcokat, mókás szemüvegeket, díszes kalapokat készítettünk. Gyöngyökkel, papírdíszekkel, sallanggal díszítettük az
alkotásokat.
Mindenki örömmel vett részt a székfoglalós
játékban, a fiúk is ügyesen mozogtak, táncoltak a székek között.
Új játékot is tanulhattak tőlünk a gyerekek, a
papírtáncot amely nagy sikert aratott – a gyerekekkel a továbbiakban folyamatosan ezt kellett
játszani.

Miután végeztünk a munkával, jóízűen falatoztunk az önkormányzat konyhája által készített meglepi fánkból, melyet megszórtunk
porcukorral és megkentünk finom lekvárral. A
fánk mellé forró gyümölcsteát kaptunk.
Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte
magát ezen a délutánon, felnőttek, gyermekek
egyaránt. Szeretnénk minden hónapban ehhez
hasonló, vidám kézműves foglalkozást tartani,
mindenkit várunk, gyertek és csatlakozzatok
hozzánk.
A legközelebbi alkalommal április 11-én
pénteken 17 órakor találkozunk a húsvéti kézműves foglalkozáson. Böbi, Mónika, Dávid
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Decsi Romákért Egyesület
Közhasznú egyesületünk komplexen működik. Fontos számunkra a helyi lakosok és civilszervezetek, intézményekkel az összefogás,
a tisztelet iránti való megnyilvánulásunk szervezése, kultúránk népszerűsítése, a hagyomány
múltját ápoló, jelenét és jövőjét szívügyünknek
tartjuk. A tavalyi esztendőben romanapot valósítottunk meg, amelynek címe az együttélés
jegyében került bemutatásra. A programon nem
csak romák képviseltették magukat. Gyermektánccsoportunk a megyében több településen
kapott fellépési lehetőséget. Felléptek az országos romafesztiválon is nagy sikerrel. Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít a településen
lévő szociális problémákkal küzdő, hátrányos
helyzetű családokra, gyermekekre. A rászoruló
családoknak adományokat gyűjtöttünk,ruhákat
cipőket,bútorokat,könyveket, játékokat, melyek kiosztásra kerültek. A Vöröskereszt jóvoltából a mikulásgyártól csomagokat és élelmiszereket osztottunk. Az élelmiszer csomaggal
12 családot tudtunk támogatni. A hozzánk fordulóknak nyújtottunk segítséget kérelmek megírásában, hivatalos ügyeik intézésében.
A 2014. évben fontosnak tartjuk a közösségi folyamat fenntartását,hozzá kívánunk
járulni az összetartó, befogadó társadalom
megteremtéséhez,elfogadásához. Tevékenységeinket önkéntes munkánkkal a közeljövőben
találkozók, kiállítások, kulturális értékeink
bemutatását kívánjuk folytatni a hátrányos
helyzetű családoknak,hozzánk fordulóknak
segítséget nyújtani.
Gómány Ernőné elnök
Decsi Romákért Egyesület.

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub téli programjai
A Nyugdíjas Klub tagjai a téli időszakban sem
unatkoztak, mert eseményekben nem volt hiány.
Első alkalommal január 6-án találkoztunk,
amikor megbeszéltük az idei éves várható terveinket, és megállapodtunk a nagyobb rendezvények időpontjában.
Az első ilyen rendezvényünk a pótszilveszter volt, amit január 20-án tartottunk 45 fő részvételével.
A vacsora disznótoros hurka, kolbász volt,
mellyel Pap Gyula vendégelt meg bennünket.
A süteményt és a zenét Gál Miklós, a pezsgőt pedig Biczó Ernő polgármester ajándékozta nekünk erre az alkalomra.
Az est nagyon jól sikerült, mert Szücs Pityu
a harmonikájával, jó hangulatot teremtett, és
mindenkinek eljátszotta a nótáját.
A következő eseményünk január 27-én volt,
ahol Gonda Jánosné Manci néni 80. születésnapját ünnepeltük.
Nagyon megható, családias ünnepségben
volt részünk, melyen rövid műsorral, tűzijátékos tortával, közös énekléssel szerény, de
nagyon szép ajándékkal köszöntöttük Manci

nénit, aki családja segítségével és közreműködésével vadpörkölttel vendégelte meg a jelenlévő 43 fős nyugdíjas közösséget.
Természetesen a jó hangulat itt sem maradt
el, amihez Szücs Pityu zenéje nagyban hozzájárult.
Az ünnepelt és a jelenlévő klubtagok is nagyon jól érezték magukat, és úgy gondolom,
sokáig fogjuk emlegetni ezt a szép kis ünnepséget.
A következő esemény a katolikus bál volt,
amelyen 22 fővel vettünk részt, és a szervezők
felkérésére a műsorban is közreműködtünk,
cigány táncot adtuk elő nagy sikerrel. A bálon
mindenki nagyon jól érezte magát.
Február 17-én Szekszárdon jártunk a Platán
klub farsangi rendezvényén, amelyen 26-an
vettünk részt.
A bál a kora délutáni órákban kezdődött, házigazdáink ebéddel vendégeltek meg bennünket, majd jelmezes felvonulás következett, ahol
mi a cigány jelmezeinkbe öltözve a táncunkat
is előadtuk, aminek hatalmas sikere volt.
A műsor után sütemény, pogácsa és italok

álltak rendelkezésünkre, és természetesen volt
tombola, zene és tánc is.
A következő héten ismételten Szekszárdra
mentünk farsangolni a Babits Klub meghívására, ahová 31 fő jelentkezett, mint résztvevő.
Hasonlóan zajlott, mint az előző rendezvény.
Természetesen itt is előadtuk egyik táncunkat,
ami egyben a jelmezünk is volt.
Március 10-én nőnapot, és Adorján Lajos
klubtagunk 80 éves születésnapját fogjuk ünnepelni, majd március 19-én a bátai nyugdíjas
klub nőnapi rendezvényére vagyunk hivatalosak, ahol szintén ebéddel várnak bennünket, és
a tánccsoport is fellép.
Április hónapban pedig mi szeretnénk egy
tavaszváró bált rendezni, ahová Bátaszék és
Bonyhád nyugdíjas klubjait hívjuk vendégül
műsoros, vacsorás, zenés mulatságra.
Közben természetesen részt veszünk a közmeghallgatáson, a március 15-ei ünnepségen,
a húsvéti kiállítás megnyitón, és minden olyan
rendezvényen, ahova meghívnak bennünket,
akár szereplőnek, akár résztvevőnek.
Leimszider Lajosné klubvezető
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Beszámoló
A CSILLAGRÓZSA HAGYOMÁNYÔRZÔ NÉPTÁNCEGYÜTTES 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÔL,
VALAMINT 2014. ÉVI TERVEIRÔL ÉS ELKÉPZELÉSEIRÔL
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Januárban megtartottuk közgyűlésünket.
Március 15-én az ünnepi műsor után elhelyeztük koszorúnkat az emlékműknél.
Isaszegen, a Fülöp Ferenc Szólótáncversenyen
dr. Szekeres Beáta és Ács András kiváló táncosaink versenyeztek. Kisbusznyi táncossal szurkoltunk, majd vegyes érzésekkel tértünk Decsre.
Nagyon tanulságos volt!
Szentendrén a Sárközi együttesek táncosaival
összeállított programban szintén két táncosunk vett
részt (dr. Szekeres Beáta és Ács András), a főműsorra
azonban pár táncossal mi is elmentünk (Markó Gábor, dr. Fazekas Enikő, Halvax Erika és jómagam).
Aktívan részt vettünk a Civil Szervezetek Találkozóján a Faluházban. Itt mutattuk be a „CSILLAGRÓZSA” Közösségi Ház születéséről és
a felújítás folyamatáról készült fotókat, melyet
Vaszlavek Ildikó gazdasági vezetőnk állított össze.
Május 1-jén kicsik-nagyok munka ünnepét tartottuk az Öreg utcában (közösségi ház): akkor készült
el a szabadtűzhely, villanyt szerelt Markó Gábor,
takarítottunk a megnyitóra. Nagyon jó hangulatban
főztünk paprikáskrumplit gazdagon a munka mellett, ettünk, ittunk és remekül éreztük magunkat.
2013. június 1-jén ünnepi keretek között megnyitottuk a „CSILLAGRÓZSA” Közösségi Házat.
Biczó Ernő polgármester úr méltatta az együttes
munkáját. A Decsi Férfi Kórus, a Sárpilisi Gerlice madár néptánc egyesület, Decsi Kis János bácsi
közreműködésével, valamint ökomenikus áldással
(katolikus, református, babtista) vehették birtokba
vendégeink a házat, nézhették meg állandó kiállításunkat: a vendégszobát és a gondnoki lakást. Aztán
a féltető alatt fogyaszthatták el a nagyon finom kerek kalácsot, és öblíthették le finom borral.
Július a Testvértelepülések Találkozójáról
szólt. Rövid bemutatkozásunk után táncházzal
mozgattuk meg a vendégeket.
Árvízvédelmi falu lett Decs. 200-300 katonának
adott szállást a falu, innen irányították a gátakra a
kiskatonákat. Az együttes szeretett volna valamiféle ajándékot adni a katonáknak, annak ellenére,
hogy táncosaink közül is sokan részt vettek az árvízvédelmi munkákban. Egy rövid bemutató táncot
után táncházat csináltunk a Faluház előtti téren. Sikerült jó hangulatot teremteni rövid idő alatt, amit
nagy örömmel fogadtak.
Augusztusban‚ „Lakodalom van a mi utcánkban”
címmel igazi lakodalom volt a Faluházban. A műsorunkban is szereplő menyasszony, vőlegény (dr. Fazekas Enikő és Markó Gábor) esküdött örök hűséget
egymásnak. Aztán az együttes tagjaival hatalmasat
mulattunk. Nagyon sok boldog évet, boldogságot,
egészséget és minden jót kívántunk az ifjú párnak. A
Tolna megyét képviselő delegációban már mint ifjú
házasok vettek részt az utazás kiállításon Budapesten.
Szentendre folytatásaként Mezőkövesden vettek
részt táncosaink (Enikő+Gábor, Kiss Renáta – Pintér Zoltán, Halvax Erika és Nagy Julika).
A Szekszárdi Szüreti Fesztivál megnyitóján a
DECSI NAPON színesítettük karikázóval és rövid bemutató táncunkkal a programot.
Zengővárkony meghívásának tettünk eleget a
szelídgesztenye szüreten. Hihetetlenül jól éreztük
magunkat.
Rövid programokkal vettünk részt az Országos
Tájház találkozón a Tájház udvarán, valamint a
roma majálison.
Legalább 300 tanulónak tartottunk bemutató
táncot és táncházat az év folyamán.

Adventi kiállítás megnyitóján bemutatta két
táncosunk azt a táncot, amit Isaszegre készítettek
(dr. Szekeres Beáta és Ács András).
A szilvesztert stílszerűen az Öreg utca 13-ban,
a Közösségi Házunkban tartották a táncosok.
Méltó zárása volt ez a 2013-as évnek.

2014.
2
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ERVEI::
Január 10-én tartottuk az évzáró rendezvényünket, táncosok, hozzátartozók társaságában . Szép
létszámmal, 80 fősre sikeredett az évzárónk.
Meglepetésnek a táncosok felújították Tímár Sándor Kanászvigasságok című táncát, azzal kedveskedtek vezetőjüknek.
Február 8-án a katolikus bálon nyitótáncként
mutatták be ugyanazt a táncot, nagy sikerrel. Sokat dolgoztak rajta, de megérte.
Március 7-én német vendégeket kalauzolunk
Decsen: megnézik Közösségi Házunkat, a Tájházat, majd az együttes műsorát a Faluházban.
Április 27-én ismét 300 diáknak és tanáraiknak
tartunk rövid bemutatót a Tájházban, majd táncházunkban megtáncoltatjuk őket.
Május 9-én a Szülők a Gyermekekért Alapítvány kért táncházat. Még az időpont egyeztetése
folyamatban van.
A „CSILLAGRÓZSA” Közösségi Ház egy
éves évfordulója lesz június 1-jén, melyre a helyi egyesületeket hívjuk meg: a Férfikórust, a
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Néptánc
Egyesületet, külsős vendégként a Zengővárkonyi
együttes meghívásán gondolkodunk.
Orvoskongresszus lesz Szekszárdon 2014. július
4-én, melyre felkérték az együttest fő műsorként.
Az együttes létszáma, bár állandóan változik
40-50 fő. Péntekenként 17 órától 19 óráig tartunk
próbát a Faluházban. Jelenleg óvodás, iskolás és
felnőtt dolgozók, valamint szülők, nagyszülők
táncolnak az itt.
Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen részt
vegyünk a település programjain, hiszen a Sárköz „fővárosaként” a faluban ritkán szerveznek
olyan rendezvényt, amelyben nem mutatkozunk

be szereplőként, szervezőként, önkéntes segítőként.
Jó kapcsolatot ápolunk a faluban működő egyesületekkel, intézményekkel, közösen szervezünk
falunapot, jótékonysági műsort, ünnepi megemlékezéseket. A programokról rendszeresen jelennek
meg tudósítások, képek a helyi médiákban (újság,
TV), időnként a megyei médiákban is. Az érdeklődők olvashatnak rólunk a település honlapján
is illetve a TolnaArt honlapon. Sokfelé utazunk
évről-évre, minden alkalommal viszünk az együttest bemutató szóróanyagból, így ismertetőnk már
sokfelé olvasható.
Az együttes működési költségeit és a szakmai
munka költségeit (utazás, népviseleti és fellépő
ruha készítése, zenekar) a tagdíjakból, támogatásokból és fellépti díjakból biztosítjuk a pályázatok
mellett.
Sajnos nincs sok lehetőségünk hagyományőrző
tevékenységünkkel kapcsolatban pályázni, így az
NCA működési pályázatán kívül csak a helyi önkormányzat pályázatán nyertünk támogatást.
A település rendezvényeit, szervezeteit aktív
részvételünk mellett ismertetőinkkel, szóró és
reklámajándékokkal, technikai és humán erőforrásainkkal tudjuk segíteni.
Az együttes minden tagja és a vezetőség ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végzi
feladatát (adminisztráció, propagandaanyag öszszeállítása, könyvelés).
Természetesen a faluban történő eseményeken
részt veszünk, ha igényt tartanak ránk. Még nem
tudni mikor, de lesz májusban a Civil Szervezetek Találkozója. A programot várjuk, ha bármiben
tudunk segíteni a falu rendezvényein, megbeszélés
és egyeztetés után az együttes továbbra is ott lesz!
Várjuk, hogy összeálljon a programterv erre az
évre, hogy készülni tudjunk.
Aki szereti a néptáncot és a jó közösséget
csatlakozzon hozzánk, szeretettel várjuk, korosztálytól függetlenül, hiszen hagyományőrzők vagyunk: ebbe belefér az óvodás, iskolás, a dolgozó,
a nyugdíjas táncolni akaró ember.
Lőcziné Polányi Jusztina

Közgyűlés a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesületnél
A „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület 2014. január 31-én közgyűlést tartott.
Lázár János az egyesület elnöke köszöntötte a
megjelenteket, köztük Biczó Ernő polgármester urat.
Majd a 2013. évi szakmai, pénzügyi beszámoló után az egyesület tulajdonában lévő ruhák
leltáráról és állapotáról volt szó.
Lázár János elmondta, hogy 2013-ban is programokban gazdag évet zártunk.
Rendszeresen részt vettünk helyi rendezvényeken és ezt a jövőben is így szeretnénk.
Csoportunk 2013-ban is sok helyre eljutott,
többek között Szentendrére, Nagybaracskára,
Balatonboglárra, Zengővárkonyra.
A női kórusunk, citera zenekarunk, felnőtt
és utánpótlás tánccsoportunk, a Sárköz és ezen
belül Decs gazdag hagyományait, népszokásait
szeretnénk ápolni.
Népviseletünket, dalainkat, táncainkat, szeretnénk minél több helyre elvinni.
Természetesen, ehhez anyagiakra is szükség
van.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak,
akik segítik a csoport munkáját.

Megköszöntük Biczó Ernő polgármester úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat és megkértük, mondjon rövid tájékoztatást a község 2014.
évi terveiről.
Polgármester úr elmondta, hogy a község gazdálkodása stabil, tartozása és hitele nincs a községnek, talán nyugodtabb év elé nézhetünk. Természetesen szükség van megfontolt döntésekre
és ésszerű takarékos gazdálkodásra, pályázati
lehetőségek további kihasználására.
Bíztatást adott az egyesületnek a működés
szükségességéről, és kérte, minél több fiatal beszervezését és a hagyomány tovább vitelét.
Lázár János megköszönte polgármester úr
szavait, majd ő is bíztatta a tagságot a további
összefogásra, fiatalok beszervezésére, a létszám
bővítésére.
Ezért, kérjük a fiatalokat, ha kedvet kapnak,
jöjjenek és csatlakozzanak hozzánk.
Hogy megismerjék csoportunkat jó alkalom
lenne az április 26-án tartandó szponzor bálunk.
Szeretettel várunk mindenkit egy közös mulatságra.
Lázár Jánosné Egyesület titkára
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Emlékszel? Tudod-e?
ISKOLA

Emlékszel, tudod-e milyen módszerrel tartottak
fegyelmet régen az általános iskolában a tanárok?
Mint tudjuk a tanárok feladata elsősorban a
tanítás, másodsorban a nevelés. A szülő kötelessége elsősorban a nevelés, másodsorban a tanítás. Hogyan tudjon a tanár tanítani, ha az óra egy
része némely neveletlen gyerek fegyelmezésével
telik el? Van-e jelenleg eszköz a tanárok kezében
a könyörgésen kívül, hogy hagyják nyugodtan
tanítani? A szabadság jogának félreértelmezése
miatt nincs! Hoffmann Rózsa azt mondta, az ember szabadságjogának ott van a határa, ahol az a
másikét sértené! Ha a szülő az egy szem gyerekét nem tudja megnevelni, akkor hogyan várható
el a tanártól egy egész osztály megnevelése? Akkor az óra neveléssel tellene el és nem tanítással.
Van, aki a szép szóból is ért, annak az kell, van
aki a fegyelmezésből, annak az kell! Egyetlen
rosszalkodó gyereknek sincs joga a másikat zavarni a tanulásban!
Régen nagyon praktikusan és hatékonyan oldották meg a fegyelmezést az iskolában, melyek
az adott helyzetnek megfelelően a következők
voltak, a teljesség igénye nélkül felsorolva:
• körmös: az összecsukott ujjak hegyére a favonalzó lapjával vagy élével ráütött a tanár. Az
előbbi kevésbbé volt fájdalmas, de ugyanezt bottal kapni sokkal jobban fájt.
• tenyeres: a nyitott tenyérre ütöttek az előbbi
eszközökkel. Tudtuk, jól ki kellett feszíteni a tenyeret, hogy a vastag húsos rész kapja az ütést,
mert ha az ujj végét érte,az nagyon fájt.
• fenekes: rá kellett hajolni a padra, feszes
nadrág elérése végett és az előbbi eszközökkel
kaptunk a fenekünkre. Ha csak tenyérrel kaptunk
az nem volt annyira rossz.
• pajesz húzás: az ember pajeszát húzta, rángatta a tanár. Ha egyszerre két gyerekkel csinálta, akkor mindkettő fejét összekoccantotta a
pajeszánál fogva.
• haj húzás: a régi időben hosszú haj volt a di-

vat, amibe jól bele lehetett kapaszkodni és összevissza lehetett rántgatni.
• fülhúzás, fültekerés
• barack adás: hüvelyujj fejre támasztva, az
ökölbe szorított többi ujjal a fejre ütve.
• pofon: gyakori volt, nyitott tenyérrel adták.
A helye piros lett. Volt olyan is, amikor két gyerek volt egyszerre rossz, szembe kellett állniuk és
pofont kellett adniuk egymásnak. Persze ez először kicsi volt. Akkor azt mondta a tanár, ha nem
adtok nagyobbat, majd ő megmutatja, mekkorát
kell adni. Ezután egymást, fokozatosan erősítve,
kipofozták, míg a tanár nem állította le. Volt olyan
fiatal tanárnő aki nem pofozott, hanem azt mondta
a rossz gyereknek, jelentkezz a tornaórán. A tornaóra kezdetekor fel kellett sorakozniuk az osztálylyal szemben. A tanár úr egyenként megkérdezte,
mi volt a vétke, majd ennek megfelelően adta a
pofont, sorba, mindenkinek „érdeme” szerint.
• bezárás: lehetett személy szerint vagy akár
az egész osztályt. Mindez az órák után történt.
Ekkor bizonyos ideig a padban kellett űlni, vagy
a pad mellett állni, esetleg megcifrázva féllábas
állással.
• kokszi: az ökölbe szorított kézből a kijjebb
álló behajlított középső ujj bütykével a koponyára mért koppantás
• büntető írás: lehetett egyszemélyes, vagy
az egész osztályra kiterjedő, bezárás alatti vagy
otthoni. Ekkor egy rövid mondatot kellett leírni
50-szer vagy 100-szor. Pl.: Óra alatt nem beszélgetek.
Tudni kell, a büntetéseket ellenkezés nélkül
tűrtük. Otthon senki nem merte elmondani, mert
akkor a szülei is elverték volna még jobban, mint
az iskolában, amiért rossz volt és meg kellett
büntetnie a tanárnak! Volt, aki sokszor kikapott,
de most azt mondja, így lettem ember! Ha akkor
nem kaptam volna, most valószínű csibész lennék. Akkor persze senkinek sem tetszett, de így
utólag belátja, megérdemelte, igaza volt a tanárnak!
Szalontay Jenő

VOLÁN MENETRENDEK

DECS – SZEKSZÁRD
Munkanapokon
5.13, 5.53, 6.55, 7.33, 7.53, 12.38, 14.07,
14.44, 14.45, 16.29, 17.13, 19.28, 20.58
Szabadnap kivételével naponta 4.48, 9.08
Szabadnapokon 4.49, 8.23, 15.41
Munkaszüneti napok kivételével naponta
6.33, 10.58, 15.18
Munkaszüneti napokon 6.58, 16.33, 17.41
Szabad és munkaszüneti napokon 12.53
Tanszünetben
Ta
munkanapokon 15.41
Iskolai előadási napokon 15.42, 16.11

SZEKSZÁRD – DECS
Munkanapokon 5.10, 6.20, 7.00, 11.10,
11.30, 12.10, 13.30, 14.20, 16.00, 16.30,
18.45, 22.20
Szabadnap kivételével naponta 17.15
Mindennap 5.55, 7.40, 14.30, 20.15
Szabadnapokon 17.15
Munkaszüneti napok kivételével naponta
10.10
Szabad és munkaszüneti napokon 6.40,
11.30, 12.20,
Tanszünetben munkanapokon 6.35
Iskolai előadási napokon 6.35, 15.50

MÁV MENETRENDEK
Decs – Szekszárd 4.58, 6.43, 7.40, 9.41, 12.59, 13.41, 15.55, 19.32
Szekszárd – Decs 6.00, 7.00, 10.20, 12.02, 14.23, 16.12, 19.14, 22.30

SZÜLETÉSEK

1. Komjáti Vanda Tímea 2013.11.09.
2. Sárközi Mirella Margaréta 2013.11.20.
3. Sárközi Izabella 2013.12.03.
4. Papp Andor Bulcsú 2013.12.10.
5. Kővári Léna 2013.12.11.
6. Laczkó Ernő Márton 2013.12.13.
7. Füstös Gergely 2013.12.13.
8. Benedek Ákos 2013.12.21.
9. Sárközi Lorenzó József2014.01.02.
10. Horváth Tamara Debóra 2014.01.11.
11. Sándor Kitti 2014.01.15.
12. Tornóczki Botond 2014.01.18.
13. Földvári Dóra 2014.02.06.
14. Orsós Hanna 2014. 02.07.

25. házassági
évforduló
1. Balog János – Horváth Mária
2. Dömötör István – Kovács Mária
3. Varga Zoltán – Vargáné Eppel Erika
4. Zsigmond László – Zsigmondné Császár
Gizella
5. Ringeisen József – Bocz Julianna Veronika
6. Richter József – Ferencz Rita
7. Barna Sándor – Nagy Erzsébet
8. Rácz József – Német Erzsébet
9. Szente Mihály – Rezsneki Erzsébet
10. Kertész József – Szalontai Rozália

50. házassági
évforduló
1. Kovács László – Nyéki Mária
2. Dudás Pál – Balázs Mária

házasságkötés
Madár Anita Rozália–Fődi Zoltán
2014.01.14.

Elhunytak
Tóth Jánosné (Szabó Gizella) 1940.05.10.
Valkai István 1931.10.24.
Maróti Katalin 1924.06.11.
Bencze Sándor 1930.06.10.
Horváth József 1938.12.24.
Mucska Ferencné (Herner Anna)
1932.04.02.
Mészáros Csaba György 1966.05.01.
Dudás Mihályné (Albert Gizella)
1932.04.16.
Csepella Lászlóné (Zsombor Erzsébet)
1957.09.07.
Milin Lajos 1914.07.14.
Kovács József 1927.10.09.
Bálint Sándor 1923.07.29.
Ladák István 1927.04.07.
Balogh József 1927.02.10.
Szintai Ferencné (Vörös Julianna)
1927.01.30.
Varga István 1933.03.12.
összeállította:Tüske Miklós
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Decsi kötődéssel
A FIATALOK SZAKMATANULÁSÁNAK SEGÍTÉSE
1998-ban decsi székhellyel alakult az Alapítvány
a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéséhez Jutásának Támogatásáért azzal a céllal, hogy
a 14-21 év közötti fiataloknak hasznosítható,
munkaerő-piacképes szakmatanulást segítse.
Az alapítvány 1998-ban létrehozta és fenntartotta az „Esély” Szakképző Iskolát szekszárdi székhellyel, s egyben a „Mester” Szakképzési Kft-nél koordinálta a gyakorlati képzést.
A képzés elsősorban építőmesteri szakmákban
valósult meg, kislétszámú 20-22 fős osztályokban. Az oktatási intézmény tanulóinak száma
az évek folyamán 300 főre növekedett.
Elsősorban a fejlődés érdekében 2012-ben a
szakképző iskola a Baptista Szeretetszolgálat
E.J.Sz. fenntartásába került, mely továbbra is
biztosítja az oktatási intézmény stabil, megnyugtató működését.
Az alapítvány, a Baptista Szeretetszolgálat
E.J.Sz., az „Esély” Szakképző Iskola filozófiája továbbra is az, hogy minden fiatalnak meg
kell adni a szakmatanulás lehetőségét, hogy
majdan önmagáról és leendő családjáról gondoskodni tudó emberré váljon.

Az oktatási intézmény az elmúlt másfél évtizedben számtalan szakmai sikert ért el a Szakmunkás Tanulók Országos Versenyén. Minden
évben 8-10 tanuló Németországban, Olaszországban, Svédországban tölthetett el 1-3 hónapos kiegészítő gyakorlati időt.
A külföldi gyakorlat során megismerkedhettek új anyagokkal, technológiákkal és nem
utolsó sorban egy merőben más munkakultúrával.
A Baptista „Esély” Szakképző Iskola továbbra is nyitott minden fiatal fogadására (1421 év között): kőműves és hidegburkoló; festő,
mázoló, tapétázó; ács; asztalos; épület- és szerkezetlakatos; női szabó szakmákban.
A képzés ingyenes. Juttatások: térítésmentes
munkaruha, lábbeli, gyakorlati ösztöndíj. Hiányszakmákban külön ösztöndíj az iskolától.
Segítünk a helyes szakma- és gyakorlati
képzőhely választásban.

Kézbesítőváltozás
Pár utcában kézbesítőváltozás történt a
következők szerint:
Ady E. u.
Révész János
Dankó u.
Szárazné Ildi
Öreg u.
Keresztes Györgyné
Temető u.
Szárazné Ildi
Váci ltp
Leimszider Lajosné
48-as u.
Szárazné Ildi
Ezúttal megköszönöm a korábbi újságterjesztők munkáját.
Szalontay Jenő

Vizdár-Lőczi Gizella H.H. F. Alapítvány
tel: 06-74/511-743, 06-74/510-587

Rendezvénynaptár 2014.
Március 5. Hamvazószerda, Katolikus templom. Kocsis László – Katolikus Egyházközség: 30/448-4948
Március 8. Horgász közgyűlés, Faluház. Hága
József – Horgászegyesület: 20/227-4650
Március 14. Kirándulás: Tavaszi horgász
szakkiállítás és vásár. Hága József – Horgászegyesület: 20/227-4650
Március 15. Ünnepi műsor, Faluház. Bergerné Erzsi – Bíborvég Ált.Isk.: 20/972-6769
Március 22. Családi nap, Tücsök Zenés Színpad koncertje, Szent Erzsébet tér, Faluház.
Kocsis László – Katolikus Egyházközség:
30/448-4948
Március 24-26. Óvodai beiratkozás, TeszVesz Ovi. Szekeresné Zsuzsa – Tesz-Vesz
Óvoda: 20/556-4156
Április 5. Roma kultúra világnapja, Faluház.
Góman Ernő – Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 20/341-8335
Április 9-10. Néptánc évzáró, Faluház. Szekeresné Zsuzsa – Tesz-Vesz Óvoda: 20/556-4156
Április 11-12. Roma kultúra az együttélés jegyében, kiállítás, Faluház. Gómányné Magdi
néni – Decsi Romákért Egyesület: 20/324-2980
Április 13. Húsvéti kiállítás, Faluház. Papp
Zsolt Endre – Református Egyházközség:
30/637-3470

2014. március

Április 15. Pedagógia célú nyílt nap, TeszVesz Ovi. Szekeresné Zsuzsa – Tesz-Vesz
Óvoda: 20/556-4156
Április 16. Tavaszi locsolkodó, Tesz-Vesz
Ovi. Szekeresné Zsuzsa – Tesz-Vesz Óvoda:
20/556-4156
Április 20. Ünnepi szentmise, istentisztelet,
Katolikus és Református templomok. Kocsis
László, Papp Zsolt Endre
Április 25. Néprajzi verseny, Faluház v.
Tájház. Bergerné Erzsi – Bíborvég Ált.Isk.:
20/972-6769
Április 27. Középiskolások diáktalálkozója,
Tájház. Szabó Sándor – Decsi Hagyományőrző Férfikórus: 30/215-4980
• Hon- és népismereti vetélkedő, Faluház. Bergerné Erzsi – Bíborvég Ált.Isk.: 20/972-6769
Április 29. Hittanosok keresztelője, Katolikus
templom. Kocsis László – Katolikus Egyházközség: 30/448-4948
Április 30. Májusfa állítás, Faluház. Dohóczki
Mónika: 20/430-0030
Május Elsőáldozás, Katolikus templom.
Kocsis László – Katolikus Egyházközség:
30/448-4948
Május 1. Decsi majális, Községi Sportpálya.
Deákvári Mihály – Decs Községi Sport Egyesület: 20/398-2134

Május 3. Roma majális, Községi Sportpálya.
Góman Ernő – Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 20/341-8335
Május 4. Édesanyák köszöntése, Református
templom.Papp Zsolt Endre – Református Egyházközség: 30/637-3470
Május 9. Versmondó verseny, Faluház. Galambosné V. Judit – Szülők a Gyermekekért
Alapítvány: 20/283-2013
• Népművészeti fesztivál, Faluház. Gómányné
Magdi néni – Decsi Romákért Egyesület:
20/324-2980
Május 10. Református szakszervezet szponzorbálja, Faluház. Góman Ernőné – Református Szakszervezet
Május 16. Civil szervezetek találkozója, Faluház. Dohóczki Mónika: 20/430-0030
Május 24. Gyermeknapi horgászverseny.
Hága József – Horgászegyesület: 20/227-4650
Május 25. I. világháborús emlékmű koszorúzás és emlékezés a világháború decsi áldozataira, Református templom, emlékmű. Papp
Zsolt Endre – Református Egyházközség.
Papné Dávid Judit – Református Temetőért
Alapítvány: 30/637-3470
Május 31. Családi nap, KRESZ pálya.
Galambosné V. Judit – Szülők a Gyermekekért
Alapítvány: 20/283-2013
• Óvodás bábszínház, Faluház. Dohóczki
Mónika: 20/430-0030

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.

