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Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek,
Tekints le az országunkra és a magyar népre.
Amióta nem vagy velünk - lassan ezer éve,
Számtalan nagy vihar dúlt a Kárpát-medencében.
Vad villámok csaptak bele termő Életfánkba,
Erős ágakat szakítva, s taposva a sárba.
A törzsét meg jól irányzott, egyetlen csapással
Széthasítva több darabba, meg a pusztulásba.
Túlélte, mert a gyökere erős, szívós fajta,
Hajszálgyökér, ha megmarad, élet fakad rajta.
De termések millióit a szél szertefújta,
Gyökértelen kapaszkodnak az új világukba.
Fánk törzse, mi épen maradt, próbál tovább élni,
Alig forradt, mély sebeit rendre fel-feltépik.
Gyökereit férgek rágják, levelét meg tetvek,
Friss hajtása alig serken, - így élni kegyetlen.
Szükség lenne törhetetlen, erős, tiszta kézre,
Istenhitre, biztatásra, tisztán lássunk végre.
Kapaszkodnánk Szent Jobbodba, segíts nekünk élni,
Boldogasszony jó Anyánkat támaszunknak kérni.
Bocsássa meg vétkeinket, s legyen velünk Atyánk,
Maradjon meg, s virágozzék drága Magyar Hazánk.
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Az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos
hibákat a

06-74/999-150
központi telefonszámon kell bejelenteni.

Nam unius línguae uniusque moris regnum,
imbecille et fragile est.
Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.

Ezt a mondatot hagyományozta ránk Szent István király az
Imre hercegnek írott Intelmeiben. Ez a mondat ez a gondolat
kísér minket, magyarokat egy évezrede óta. Ne mondjuk inkább: kísért minket?
Ha van a földrészünknek országa, amely soha nem volt egynyelvű és egyszokású, hát a mienk biztosan az. Miután elődeink ezeregyszáz éve ráterültek a Kárpát-medencében talált
néptöredékekre, és a vidékből országot formáltak, szakadatlanul jöttek hozzánk a más nyelvű és más szokású népek, hogy
itt találjanak új hazát. Nem volt év, hogy ne jöttek volna,
egyenként, csapatokban vagy egész népvándorlásképpen.
Szlávok, románok, olaszok, németek, oroszok, jászok, kunok,
lengyelek, szászok, bajorok, szerbek – mind egyre csak jöttek,
hozták magukkal a nyelvüket, szokásaikat és vallásukat.
Erőssé és vihart állóvá lettünk általuk?
Azok a nyugati népek, amelyek most nyitottságból leckéztetnek minket, ez idő alatt vagy elkergették, vagy erővel magukba olvasztották mindazokat, akik az övéktől eltérő nyelvet beszéltek, eltérő szokást követtek – ha ugyan ki nem irtották valamennyit. Egy nyelv, egy vallás, egy szokás – ez a nyugateurópai állameszme lényege. Gyengévé és esendővé tette
őket?
Tévedett volna Szent István király? Nem tévedett, hanem
másról szólt, mint amit ma tulajdonítanak a szavainak. Nem
azt tanácsolta, hogy add át az otthonodat másnak, hanem
hogy otthonod uraként hívj vendégeket az asztalodhoz. Mi
hívtunk és hívunk majd ezután is. De Szent István örökségét,
a keresztény fundamentumra épült Magyarországot jogunk és
kötelességünk megvédeni.
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Nemzeti Ünnep
Augusztus 20.-a az egyik legrégibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam fennállásának emléknapja.
Részlet az augusztus 20.ai ünnepi beszédből:
„A mai napon keresztény magyar ÁLLAM megalapítója SZENT ISTVÁN királyunk napját ünnepeljük. Együtt ünnepelünk minden MAGYARRAL, aki SZENT ISTVÁN egykori államában él – itt a Kárpát-medencében – és a világ magyarságával, akik ünnepelnek e napon – bárhol is éljenek.”
„Ez a nap egységbe forraszt minket, mert ez a nap 1000 éves megmaradásunk ünnepe is. ALAPTÖRVÉNYÜNK – ünnepélyes
bevezetőjében, preambulumában – méltóképpen rögzíti e történelmi jelentőségű esemény, népünk évszázados küzdelmei és
napjaink feladatai közötti történelmi folytonosságot. Idézet az Alaptörvényből:
 Büszkék vagyunk arra, hogy SZENT ISTVÁN királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a MAGYAR ÁLLAMOT és hazánkat a keresztény EURÓPA részévé tette.
 Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte EURÓPÁT, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös ÉRTÉKEINKET.
 Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő ÖSEINKRE.
 Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási HAGYOMÁNYIT.
 Tiszteletben tartjuk „történelmi ALKOTMÁNYUNK” vívmányit és a SZENT KORONÁT: amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos FOLYTONOSSÁGÁT és a NEMZETI EGYSÉGÉT.”
……
„A honfoglaló magyarok érdeme a Kárpát-medence egész területére kiterjedő URALOM megteremtése. Az uralom állandósítása, a politikai egység megteremtése, az EURÓPAI életre felvértezett NEMZETÁLLAM alapítás azonban:
SZENT ISTVÁN ELSŐ KIRÁLYUNK MŰVE!
Ez a mű pedig a magyar nemzet, a magyar szellem, a magyar erő legnagyobb alkotása történelmünkben!”
……
„És most itt állunk mi, a mi GENERÁCIÓNK egy olyan 20. század után, amely majdnem összetörte SZENT ISTVÁN álmát,
művét!
Elviseltünk kilenc rendszerváltást, túléltünk hat államformát, négy határrevíziót és két világháborút! Úgy tartja a mondás: amit
túlélünk, az ERŐSSÉ tesz minket! Immáron több mint 1000 év erőt adó nyugalmával mondjuk:
 Kell, hogy legyen újra MAGYAR ÁLOM: egy gazdag és erős MAGYARORSZÁG, a magyarok országa, amelyet magukban bízó szabad és büszke magyar emberek építenek a maguk szája íze szerint.
 egy olyan Magyarország, amely mindenkié, akinek megadatott, hogy SZENT ISTVÁN egykori országában él, mert ne
feledjük:
Otthon vagyunk mindenhol, ahol 1000 évvel ezelőtt otthon voltak ŐSEINK! Otthon is leszünk – adja Isten – újabb 1000 év múltán is!”
Antal Zsolt

Fejlesztések pályázatokból és önerőből Decsen
Településünk képviselő-testülete arra törekszik, hogy 2014-2019. időszakra vonatkozó gazdasági programban foglaltakat –
elsősorban pályázati lehetőségek kiaknázása mellett – maradéktalanul megvalósítsa. Az elmúlt időszakban minden egyes
testületi döntés meghozatalakor számításba vettük, hogy a nagyobb beruházási/fejlesztési koncepcióink pályázati részvételre
történő előkészítése, az elvégzett munka mellett rengeteg anyagi erőforrást felemészt. Pályázataink egy részét az Önkormányzat tulajdonában lévő Kft., illetőleg külső szakértő bevonásával készítettük el. Mindezek mellett saját forrásból is fejlesztettük településünket.
Saját forrás igénybe vétele mellett valósult meg többek között:
 a Táncsics utca útburkolatának aszfaltozása az Ady E. utcától a régi katolikus temető sarkáig bruttó 12,3Mft összegben.
 belterületi utak I ütemben történő javítása/kátyúzása bruttó 2,5Mft-ért.
 Szövetkezet utcában járdaépítés kb. 170 méter hosszúságban.
 a Faluház belső, a Tájház külső renoválása: beleértve az ott található színpad felújítását is.
 valamint a viharos időjárásnak „köszönhetően” egy megrongálódott lakóépület Tabánban történő helyreállítása.
 Decs Szőlőhegyen buszmegálló építése közel 300 ezer forint értékben.
 az Önkormányzat pénzeszközeiből támogattuk civil szervezeteinket több mint 4MFt összegben. (a komoly kiadást jelentő
szociális juttatások is teljes egészében az önkormányzat költségvetését érintik).
Amennyiben a képviselő-testület támogatja saját forrásból újabb járdák és útszakaszok kerülnek felújításra, illetve Tabánban
egy játszótér megépítésére is sor fog kerülni. Az út állaga miatt halaszthatatlan a Kossuth utca végén a Zrínyi utca elejéig az
útszakasz újraaszfaltozása. Ugyanez a helyzet a Vízszél rendbetételével, valamint a Rákóczi utca Faluház melletti részének
csapadékvíz elvezetése.
Saját forrás és sikeres pályázat együtteséből adódóan a környék legszebb műfüves pályáját építettük meg kb.:31Mft összeg-
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ben. (a pálya melletti öltöző és parkoló kialakításának tervei elkészültek, a beruházás kezdete képviselő-testületi döntés függvénye) Ilyen konstrukcióban kerül sor az Alkotmány utca (Szőlőhegyi u.-Hunyadi u. közötti útszakasz) felújítása is. Ebben az
esetben 15Mft volt a pályázati értékhatár. A tervezett beruházás összege 14,7Mft, melyből egy eredményes pályázatnak köszönhetően 12,5Mft-ot nyertünk a Belügyminisztériumtól.
Az Önkormányzat Kft-je sikeres pályázatot készített a nyugdíjas egyesületnek, illetve a sportegyesületnek. Előbbi 600 ezer,
utóbbi pedig 850 ezer forinttal gazdagodott. Továbbá az augusztus 20.-ai rendezvényünkre 750 ezer forintot sikerült elnyerni.
A képviselő-testület – Decs fejlődését szem előtt tartva – természetesen a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő kihasználására törekedett. Ebből adódóan minden olyan pályázaton részt vettünk (elkészítettük és beadtunk), amely nem
csak településünk szépülését, a Decsiek közérzetének javítását szolgálja, hanem hosszabb időszakra határozza meg jövőnket. A nagyobb volumenű tervezett infrastrukturális beruházásaink csak pályázati formában képesek megvalósulni, illetve az
sem mellékes, hogy minden egyes sikeres pályázat esetén több forrás marad az Önkormányzat „kasszájában” más feladatok
ellátására.
Az elmúlt hónapok az Európai Uniós pályázatokon váló részvétel jegyében teltek el, ami egyáltalán nem mondható látványosnak (melyet érez is a képviselő-testület), viszont annál inkább fontosabbak. Most kellett megalapozni jövőnket, mert az elvégzett munka - biztos vagyok benne -, hogy megtérül. Ugyanis jelen helyzetben valóban igaz az a mondás, hogy:”aki kimarad,
az lemarad”! A képviselő-testület pedig igyekezett semmiből sem kimaradni. Minden egyes lehetőséget megragadtunk. Folyamatosan készítettük, s készítjük jelenleg is pályázatainkat, mert a végső közös célunk: Decs fejlesztése, mindannyiunk örömére!
Decs fontosabb pályázatainak felsorolása példálódzó jelleggel:
 Bel- és kültéri csapadékvíz elvezetése kb. 300Mft összegben. A pályázat beadása során körülbelül 400 ingatlan értékbecslését végezték el a hivatal munkatársai. Sikeres pályázat esetén a Szőlőhegyi utca délre fekvő részétől Tabánon át
egészen a Domonyai csatornáig utak, vízelvezetőárkok teljes felújítása valósulhatna meg.
 NISZ (”szövőüzem”) épületének teljes felújítása szintén nagyjából 300MFt összegben. Az épület jelenlegi állaga katasztrofális, viszont ez az a tervezett beruházás, amelyhez minden helyi lakos érzelmileg is vonzódik. Talán nincs is olyan
tősgyökeres Decsi, akinek valamilyen családtagja, ismerőse vagy barátja ne dolgozott volna itt. Értékteremtés, munkahelyteremtés és hagyomány! Ez az, ami Decsnek, a Sárköznek és a megyének, sőt az országnak is – véleményünk
szerint – kiemelten fontossá teszi a sikeres pályázatot. Amennyiben Sárköz a Hungarikumok között szeretne lenni mert ott a helye – a beruházás megvalósítása szinte kiegyenesítené az odavezető rögös utat. A Sárközi szőttes gyönyörű és ismét egyre nagyobb értéket képvisel. Továbbá, egyetértünk azzal a kormányzati szándékkal, mely szerint:”mindenki dolgozni tudjon, aki dolgozni akar”!
 Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark programon azzal indultunk neki: „Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre”. Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet
vonzóvá tenni. Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street-workout”,
azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok „sportparkok” használata. A sportpark a tervek szerint a műfüves pálya mellett kap helyet, melyet egy 200 méter hosszú 1,25 méter széles gumírozott futókör határolna be.
 Továbbá pályáztunk egy 500 kW-os naperőmű kivitelezésére, ami a közvilágítás és a közintézményeink villamos energia költségeinek kiváltására alkalmas. Az óvodai konyha korszerűsítésére, az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére, közművelődési támogatásra: a Faluház eszközparkjának bővítését foglalja magába…stb.
Jelenleg tervezési szakaszban van a szőlőhegyi út és az un. bogya-gödör közötti út aszfaltozása, amely jelentősen csökkentheti a településen áthaladó elsősorban mg-i gépek forgalmát. Térfigyelő rendszer kiépítése és az I világháborús emlékmű felújítása szintén beadásra vár.
Antal Zsolt
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TÁJÉKOZTATÓ
a helyi szociális ellátásokról
Decs Nagyközség Önkormányzata által adható szociális ellátásokat és a folyósítás feltételeit a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) tartalmazza. A Rendelet alapján a településen lakásfenntartási támogatás, eseti szociális segély, temetési segély, újszülöttek támogatása adható.
a.

A lakásfenntartási támogatás a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás. Támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2016. évben 57.000,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250%-át
(2016. évben 71.250,- Ft-ot), valamint a lakásfenntartás igazolt havi költsége a háztartás összjövedelmének a 20%-át
eléri vagy meghaladja, méltányosság esetében a 18%-át eléri vagy meghaladja. A lakásfenntartás havi költségét az
áram, víz, gáz,hulladékszállítási számlákkal, albérleti díjjal kell igazolni. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez
csatolni kell a kérelmezővel együtt lakó személyek előző havi nettó jövedelméről szóló igazolását, az előző havi költségeket igazoló számlákat (víz, villany, gáz, szemétszállítási díj, albérleti díj). A támogatás összege 3.000,- Ft/hó, időtartama 12 hónap. A támogatás a közműszolgáltatónak (víz, villany, gáz, hulladék közül az egyikre, amelyre a kérelmező
kéri) kerül utalásra.

b.

Eseti szociális segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére adható, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2016. évben 42.750,- Ft-ot), egyedül élő esetén
170%-át (2016. évben 48.450, Ft-ot). Az eseti segély legkisebb összege alkalmanként 1.000,- Ft, egy naptári évben
személyenként legfeljebb 30.000,- Ft adható.

c.

Temetési segély állapítható meg annak, aki decsi lakóhelyű meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve,
hogy nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban, az elhunyttal nem kötött még
annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, és nem igényelt köztemetést. A kérelmet legkésőbb a halálesetet
követő 30 napon belül kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, valamint ha a haláleset helye nem Decs, az esetben a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is.

d.

Az újszülöttek támogatása esetében minden decsi állandó lakóhelyű újszülött 30.000,- Ft pénzbeli támogatásban részesül.

A Rendelet megtekinthető a www.decs.hu honlapon a rendeletek menüben, a kérelmek letölthetőek a kérelmek menüben.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. október 2-i országos népszavazásról
Mint a médiából már értesülhettek a választópolgárok, 2016. október 2-án országos népszavazás lebonyolítására kerül sor
hazánkban. A kormány által kezdeményezett népszavazási kérdés a következő:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
Az országos népszavazáson az vehet részt, aki egyébként szavazhatott az országgyűlési képviselői választáson, azaz – néhány kivételtől eltekintve - minden nagykorú magyar állampolgár.
Szavazni reggel 6 órától 1900 óráig lehet majd az állandó lakóhelyen lévő szavazókörben, vagy átjelentkezés esetén a tartózkodási helyen.
A választópolgárok a szavazással kapcsolatos értesítőt 2016. augusztus 15-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától.
Skoda Ferenc jegyző
Helyi Választási Iroda vezető

TÁJÉKOZTATÓ
az eb összeírásról
Értesítjük a decsi eb tartókat, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2016. őszén eb összeírást végez a nagyközség közigazgatási
területén.
Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás az állampolgárok részéről kötelező adatszolgáltatásnak minősül, azaz ennek megtagadása szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Ennek elkerülése érdekében kérjük az állampolgárok segítőkész közreműködését.
Skoda Ferenc jegyző
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Alisca Terra Kft. 2016. májusától a lakóingatlanoktól elszállítja az erre biztosított
szállító edényekben kihelyezett szelektíven gyűjtött hulladékot (műanyag, papír, zöld hulladék, üveg).
A sárga tetejű hulladékgyűjtő edényben együtt gyűjthető:
MÛANYAG PALACK:ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS, BOROS
MÛANYAG FLAKONOK:TUSFÜRDÕS, MOSÓSZERES,ÖBLÍTÕS,TEJFÖLÖS,JOGHUROS,VAJAS,
MÛANYAG SZATYOR:EGYSZERHASZNÁLATOS,VOLT HIPERMARKETES
május 24.
június 28.
július 26.
augusztus 23.
szeptember 25.
október 25.
november 22.
december 27.

A sárga tetejű hulladékgyűjtő
szállításának időpontjai 2016-ban

A kék tetejű hulladékgyűjtő edényben KÜLÖN kell gyűjteni:
Papír:ÚJSÁG, FOLYÓIRAT, FÜZET, KÖNYV, HULLÁMPAPÍR, CSOMGOLÓPAPÍR, KARTONDOBOZ LAPÍTVA
Zöldhulladék: ÁGNYESEDÉK, FALEVELEK
Üveg: ITALOS- ÉS BEFŐTTES ÜVEGEK
A kék tetejű hulladékgyűjtő edények elszállítása 2016-ban
Papír
május 24.
június 28.
július 26.
augusztus 23.
szeptember 27.
október 25.
november 22.
december 27.

Zöldhulladék
május 10.
június 14.
július 12.
augusztus 9.
szeptember 13.
október 11.
november 8.
december 13.

Üveg
október 13.

Az Alisca Terra Kft. tájékoztatása szerint, amennyiben a fenti szállítási napokon kihelyezett szelektíven gyűjtött hulladék nem
fér a gyűjtőedénybe, a közszolgáltató – a hulladék jellegétől függően - zsákban illetve kötegelve kihelyezett hulladékot is elszállítja, viszont gondoskodni kell arról, hogy kívülről megállapítható legyen, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.
A szolgáltató felhívja továbbá a lakosság figyelmét, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék közé kommunális hulladékot TILOS
elhelyezni. Amennyiben ez mégis előfordul, szerződésszegés, illetve a hulladékgyűjtők nem rendeltetésszerű használata miatt szerződésbontásra kerülhet sor és a szelektív hulladékgyűjtő edényeket a közszolgáltató részére vissza kell szolgáltatni.
Mivel az Alisca Terra Kft. havonta egy alkalommal az ingatlanok elől elszállítja a zöldhulladékot (fű, falevél, kerti hulladék), az
önkormányzat a településen lévő ingatlanok elől kizárólag az aprításra alkalmas nyesedéket, faágakat szállítja el kötegelve az
alábbi időszakokban:
Tavasszal: március 1-től
április 30-ig
Ősszel:
szeptember 1-től november 30-ig
A kihelyezett hulladék elszállításra vonatkozó igényt az alábbi telefonszámokon lehet bejelenteni:
Polgármesteri titkárság:
74/595-903.
Juszt László
06-20/292-8950
Mikóczi Zoltán
06-20/552-4960
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy aki még nem rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő edénnyel, azt a készlet
erejéig Szekszárd, Damjanich utcai hulladékudvarba tud igényelni. A szerződéskötéshez lakcímkártya és a szemétszállítási
díj befizetésének igazolása szükséges.
Az Alisca Terra Kft. évek óta működtet lakossági hulladékudvart Szekszárdon, melyek a hét öt napján állnak rendelkezésére minden szekszárdi és környékbeli lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van.
A hulladékudvarba csak szelektíven, egymástól különgyűjtve helyezhetők el a háztartási és veszélyes hulladékok:
Háztartási hulladékok:
– lom hulladék (pl. bútorféleségek)
– üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös és italos üvegek)
– papír hulladék (pl. szórólap, karton)
– műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack)
– italos karton dobozok (üdítős és tejes dobozok)
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– személyautó gumiabroncs – maximum egy garnitúra évenként
– ömlesztett zöld hulladék (fűkaszálék, ágnyesedék, lomb)
– textil hulladék
– lakossági építési törmelék – maximum 1 köbméter/év– fémhulladék
Veszélyes hulladékok:
– fáradt olaj, használt sütőzsiradék
– festék, oldószer
– növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
– fénycső, izzó
– száraz elem (pl. gomb és ceruzaelem)
– háztartási gépek (pl. gáztűzhely, mosógép)
– akkumulátor
– festékpatronok, tonerek
– háztartásban előforduló hajtógázos palackok(pl. légfrissítők, dezodorok)
A felsorolt hulladékok fajtánként ingyenesen leadható mennyiségéről személyesen a helyszínen vagy telefonon az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálatánál (06-74/528-858) lehet informálódni.
A Szekszárd Damjanich utcában lévő hulladékudvar nyitvatartási ideje:
Hulladékudvar Szekszárd (Damjanich utca)
Egész évben
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

zárva
10:00-17:00
08:00-16:00
08:00-16:00
10:00-17:00
08:00-12:00
zárva
TÁJÉKOZTATÓ
a hulladékgazdálkodás terén bekövetkező változásokról

2016. január 1-jétől jelentős változások következtek be a hulladékgazdálkodás, hulladékszállítás terén. A legfontosabb változások a következőkben foglalhatók össze:
a) megszűnt a 90 l-es gyűjtőedény, helyette 60 l-es és 80 l-es edényt lehet választani,
b) már nem lehet két ingatlantulajdonosnak közösen igénybe venni gyűjtőedényt,
c) a 60 l-es gyűjtőedényt kizárólag egyedül élő személy igényelheti,
d) a gyűjtőedény helyett szákos szemétszállítást lehet igénybe venni, a helyi rendeltben meghatározott feltételek fennállása
esetén,
e) lehetőség van a közszolgáltatás szüneteltetésére üresen álló lakás esetén, azt évente kell bejelenteni a szolgáltatónál,
f) április 1-től a szemétszállítás díját nem a közszolgáltatónak, hanem egy erre a célra létrejött országos cégnek kell befizetni,
g) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ez évben felszámolásra kerülnek.
A fenti változásokkal kapcsolatos kérelem minták a nagyközség honlapján (www.decs.hu) érhetők el, a kérelem mappában.
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Decor Decs-Cormeilles Baráti Egyesület
Beszámoló a 2016. évi francia utazásról
A január végén megtartott közgyűlésen kezdődött meg az éves munka. Itt nemcsak az előző évi tevékenységünkről, a francia
csoport 2015. évi magyarországi vendéglátásáról, annak programjairól, tapasztalatairól számoltunk be a Decor tagjainak, hanem már 2016 nyarára is készültünk, a nyári utazás várható időpontja, létszáma, a költségek, illetve a tervezett program is előtérbe
került. Közben folyamatosan készültünk egy fontos évforduló megünneplésére, hiszen egyesületünk
immár 15 éves lett!
Tagjainkkal többször is találkoztunk
év közben, szerveztük a nyári testvértalálkozó programját, készültünk
ajándékokkal, terveztük az útvonalat, állandó és szoros kapcsolatot
tartottunk a francia egyesülettel.
Júliusban (2016. július 7-19.) utaztunk, huszonöt tag vett részt a kiránduláson, közöttük bekapcsolódó új résztvevők is.
Több érdeklődő fiatal is utazott a csoporttal, akik jó barátságba kerültek a hasonló korú francia fiatalokkal, biztosítva a testvérkapcsolat és az egyesület további működését, fennmaradását.
A találkozó 12 napja alatt több országon keresztül utaztunk (Ausztria, Csehország, Németország, Luxemburg), több gyönyörű
és érdekes várost, látnivalót néztünk meg.
A Franciaországban töltött egy hét során először részt vettünk a Polgármesteri Hivatalban tartott fogadáson, ahol átadtuk Decs
településének ajándékait, valamint a meghívót az idei augusztusi találkozóra, illetve a jövő évben megrendezésre kerülő sárközi lakodalom jubileumi rendezvényeire. Szintén ünnepi rendezvény volt az ott töltött hét elején az évfordulós vacsora, ahol többek között fotóalbumok segítségével idézhettük fel az elmúlt 15 évet.
A hét során változatos programot kínáltak nekünk francia vendéglátóink. Egész napos kiránduláson látogattunk el Cherbourgba, ahol megtekintettük a híres Cité de la Mer tengerészeti múzeumot.
Ahogy teltek a napok, megismerkedtünk a jellegzetes normann városokkal, épületekkel, gasztronómiával, idegenforgalmi látványosságokkal. Ebből a szempontból különleges élmény volt mindenki számára a martainville-i kastély, mely részletesen bemutatta a régi normannok életét, és amelynek parkjában közösen ebédeltünk francia barátainkkal.
De nem csak a kulturális élmények kaptak szerepet ezen a héten. Sportdélutánon aerobicoztunk, erősítettünk együtt. Horgásztunk és kirándultunk a közeli erdőkbe. A „zsákmányt”, a gyönyörű pisztrángokat később közösen sütöttük meg és fogyasztottuk
el egy jó hangulatú vacsora keretében.
Részt vehettünk a francia nemzeti ünnepre szervezett programokon. Akkor még nem sejtettük, milyen tragikus esemény nyomja rá bélyegét erre az estére. A nizzai terror 84 halálos áldozatot követelt. Támogatásunkról és részvétünkről biztosítottuk francia barátainkat.
Különleges volt számunkra a hazautazás napja is. Idén vendéglátóink egy napot töltöttek el velünk Párizsban, ahol többek között egy kétórás városnéző túrán ismerhettük meg a fények városának nevezetességeit. A GaleriesLafayettes teraszáról pedig
szédítő volt a kilátás Párizs látványosságaira.
Rengeteg olyan programot szerveztek a francia egyesület tagjai, ahol a már elkezdődött barátságok tovább mélyülhettek, a sok
közös program mellett sok program volt családi, baráti körben is. Idén újabb családok kapcsolódtak be egyesületünkbe, akik
aktívan vettek részt a szervezésben és a lebonyolításban. A régi és az új tagok jelenléte, folyamatos munkája a biztosíték ar ra,
hogy egyesületünk a jövőben is jól működő egyesülete lesz településünknek.

Idősek Világnapja
2016. október 1. 18.30 Faluház
Apostol együttes 90 perces koncertje. (részletek később)

Decs Piactér – Büfé
Nyitva tartás: Hétfő: Szünnap
Keddtől – vasárnapig: 600 órától – 1500 óráig
Piacnapok: Péntek, szombat, vasárnap
Minden vasárnap BOLHAPIAC !
Üzemeltető: Toronyi Lajosné egyéni vállalkozó
Tel: 06-30/848-6712
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Népművészet napja 2016
„ Népművészek a népművészetért Decsen”
A Decsi Hagyományőrző Férfikórus a Református Temetőért Alapítvány és a Faluház elhatározta, hogy feleleveníti a pár évvel ezelőtt évente megrendezett Népművészet napját, hiszen mi lehetne fontosabb, Sárköz „ fővárosában”, mint népművészetünk, hagyományaink ápolása és megőrzése.
Augusztus 6-án esős napra ébredtünk, de végül az időjárás megkegyelmezett, délutánra már a nap is kibújt a
felhők mögül, így a program a tervezettek szerint megvalósult.
Ezt a napot a Népművészet Mesterei a Népi Iparművészek és a Kézművesek munkásságának tiszteletére
ajánlottuk.
Délután 15 órakor kiállítás megnyitóval indult a program
a Faluházban, amire nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi. Bizton állíthatom, nem véletlenül!
Már hetekkel előbb, amikor a szervezés elkezdődött,
tudni lehetett, hogy rendkívül nagy mennyiségű és csodaszép anyag lesz majd látható. Amikor már átadták
kezembe a hímzéseket, gyöngy-ékszereket, szövéseket, népviseletbe öltöztetett babákat, rostokat, fafaragásokat, festett bútorokat tudtam, hogy páratlan kiállítást nyitunk majd meg.
Az érdeklődők ámulattal fogadták az elképesztően gyönyörű kiállított anyagot. Köszönet a Tesz-Vesz Óvodának a Bíborvég
Általános Iskola Tehetségműhelyének, Kasza Aurélné rostkötő, gyöngyfűző, és babakészítőnek, Juhászné Molnár Mónika
szövőnek, Vörös Istvánné hímzőnek,Nagy Zoltánné gyöngyfűző Népi Iparművésznek,Bartos Jánosné szövő Népi Iparművésznek, Dömötör Erzsébet gyöngyfűző Népi Iparművésznek, Lázár Jánosné rostkötőnek, Lázár János népi bútorfestőnek, Benedek Andrásné szövő Népi Iparművésznek, Németh Mihályné hímzőnek, Zrínyi Józsefné hímzőnek, Farkas Lászlóné bútorfestő, tojásfestő, babakészítő, népi ruhavarró, babakészítő Népi Iparművész és Népművészet Mesterének, Izsák Kálmánné hímzőnek és Sipos Norbert fafaragónak, hogy féltett kincseiket átadták nekünk, ezáltal az érdeklődők megcsodálhatták és láthatták munkáikat.
Az elhunyt népművészek emléktábláinak megkoszorúzása a nap „fénypontja” volt. Megtörtént egy új emléktábla avatás is a Református Temetőért Alapítvány jóvoltából Bali Istvánné Pusztai Éva szövő tiszteletére.
Fejet hajtottunk munkásságuk, nagyságuk előtt. Köszönjük, hogy megőrizték, tanították és továbbadták az utódoknak kivételes gazdagságú népművészetünket, hagyományainkat, mert így fennmaradt és tovább él.
Elhunyt Népművészet Mesterei cím elnyerői : Kovács
Józsefné Kun Sára hímző, Perity Mihályné Kukucska
Mária szövő, Fülöp Ferenc táncos, Békás Jánosné
Medgyesi Mária énekes, Császár Istvánné Széll Judit
hímző, Oláh Istvánné Berekai Éva énekes, Pusztai Tóth
Jánosné babakészítő, Bali Istvánné Pusztai Éva szövő,
Fehér Lászlóné Gregority Katalin szövő, Ács Istvánné
Kovács Erzsébet szövő,Széles Józsefné Renkecz Erzsébet szövő, Bogár Andrásné Szombati Éva hímző, Oláh Márta gyöngyfűző.
Méltó befejezés volt a vidéki fellépőkkel tarkított gálaműsor a szabadtéri színpadon és az azt követő táncház.
Köszönet Antal Zsolt Polgármester Úrnak, Decs Nagyközség Képviselő-testületének a támogatásért, a hozzátartozóknak, a
segítőknek, a fellépőknek és azoknak akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Eldöntöttük, 2017. augusztus első szombatján találkozunk ugyanitt.
Kiss Erika
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Bíborvég Általános Iskola: Tevékenységeinkből, eredményeinkről röviden (2015/2016-os tanév)
Iskolánk 2009 óta Tehetségpont, 2012 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont, mely címet három évenként meg kell újítani. Ezt
tettük 2015-ben is! Ez az iskola pedagógusainak közös eredménye, köszönet érte mindenkinek!
Iskolánk tehetséggondozó munkájának jellegzetességei, melyek lehetőséget nyújtanak tehetséges tanulóink fejlődéséhez,
teret adnak tehetségük megmutatkozásának:
 Diákvállalkozások
 A matematikai gondolkodás fejlesztése logikai és stratégiai-táblás játékokkal
 A néphagyomány-ápoló, művészeti, kézműves tevékenység sokfélesége
2016 januárjától vagyunk az Örökös Ökoiskola cím büszke birtokosai. Ez a cím nem csak egy évtized óta elért állapotot feltételez, hanem elkötelezettséget és folyamatos megújulást a környezeti nevelés terén.
Ha körülnézünk az iskolában, ennek számtalan jelét tapasztaljuk. A folyosók dekorációja, a faliújságok, a tantermek belső képe, a környezetvédelmi jeles napok rendezvényei, a ládakertészet megvalósítása mutatja elkötelezettségünket a mindennapokra. A cím elnyerése nem jelenti a munka végeztét, továbbra is szeretnék a tanulók és
a szülők figyelmét felhívni az energiatakarékosságra, a környezetszennyezésre, környezetünk szépségének megőrzésére.
A Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásaira miden évben adunk be pályázatokat. Ebben a tanévben a „Sárközi népi gyermekjátékok bábtechnikával és élő
citerazenével” című projekt volt nyertes. Két tehetségterületen dolgoztunk, az intézményben működő báb és citera tehetséggondozó foglalkozásokon, 10 bábos és 6
citerás tanulóval. A program során feldolgozásra került a Sárköz népi gyermekjátékai
című darab, népviseletbe öltöztetett botbábokkal, illetve a Sárközre jellemző zenevilág citerán való megszólaltatása. A citeracsoport további sárközi népdalokat is megismert. A báb és citera foglalkozások mellett kézműves foglalkozásokon is alkottak
tanulóink. A pályázatnak köszönhetően új bábokat, paravánt és egyéb kis értékű tárgyi eszközöket, kellékeket tudtunk beszerezni, melyeket a jövőben is jól tudunk majd hasznosítani, alkalmazni.
Az idei tanévben zárult Mentoráló intézményi pályázatunk; folytatásaként került sor a Kis Játékmester c. versenyünk kiírására. Hagyományteremtő szándékkal hirdettük ezt meg az alsó tagozatos logikai-matematikai tehetségígéretek számára. Évfolyamonként két-két stratégiai játékban, nyolc játszmában mérte össze tudását 40 versenyző. Intézményünk tanulói mellett a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola hat tanulója is részt vett a versengésben.
Tavasszal a „Múltunkban a jövőnk” területi hon-és népismereti versenyt rendeztük
meg már 6. alkalommal ezúttal az iskolában. A vetélkedő témája évente változik, először a
népviselet, másodszor a népi konyha, népi táplálkozás volt. A múlt években a népi mesterségekről, és a pásztoréletről esett szó, majd a népi halászat volt a vezetőfonal, az idei
téma pedig a szüret volt.
A vetélkedő interaktív, lényege nem a néprajzi lexikális tudás számonkérése, hanem a
négyfős csapatoknak gondolkodtató, alkotásra és előzetes kutakodásra buzdító feladatokat kell megoldaniuk. A vetélkedőre a Decsiek mellett idén sajnos csak az őcsényi iskola
jelentkezett, és nyert.
A Decsi Bíborvég Általános Iskola Hagyományőrző kézműves tehetségműhelyének
gyöngyékszerei, hímzései és egyéb munkái kiállításon vettek részt Komlón Szabó Mónika,
Sárpilisen élő amatőr festőművész Barangolás a Sárközben, Sárpilisen című tárlatával.
Az országos Te Szedd!- akcióban a kezdetek óta, tehát 6. alkalommal vett részt iskolánk. Akciónkhoz az idei évben is a szülők mellett csatlakoztak az Élhetőbb Decsért, a Decsi Református Temetőért
Alapítvány, és az Őszi Napfény Nyugdíjas klub tagjai is.
Iskolánkban 2003 óta működik, évente változó tagokkal, alsó tagozatos
diákvállalkozás. A diákvállalkozást alsós gyerekek indítják szeptemberben,
működtetik tanév során, majd felszámolják júniusban. Nekik kell rátalálni a
siker alapjául szolgáló ötletre, gyártják termékeiket, reklámozzák, eladják
azokat. A Diákvállalkozások Országos Karácsonyi Vásárán 2015-ben a
„Legjobb eladó” címet nyerték el a szakmai zsűritől.
Hosszú évek óta az iskola
adja a település állami ünnepeinek műsorát.
A sokrétű, látványos előadások mindig nagy sikert aratnak.
Sport: Teremlabdarúgás, 3. korcsoport, körzeti 1. hely, városkörnyéki döntő 2.
hely. A kispályás labdarúgás, 3. korcsoport, városkörnyéki döntőben szintén 2.
hely.
Városkörnyéki mezei futóversenyben több egyéni jó helyezés után 3. és 4.
korcsoportos fiúk 2. hely, 3. korcsoport lányok 3. hely. Diákolimpia mezei futóverseny megyei döntőben 3. korcsoport fiú csapat 8. helyezés.
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