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A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

2017
Béremelés kezdetének éve
Megjelent a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben.
Minimálbér:
A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál az alapbér kötelező
legkisebb összege havibér esetén 127 500 forint,
hetibérnél 29 310 forint, napibérnél 5870 forint,
órabér alkalmazásakor pedig 733 forint 2017.
január 1-jétől.
A minimálbér 2018. január 1-jétől havibér esetén
138 000, hetibérnél 31 730, napibérnél 6350,
órabérnél 794 forint.
Garantált bérminimum:
A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havibérnél 161 000, hetibérnél 37 020,
napibérnél 7410, órabér esetén pedig 926 forint
2017. január 1-jétől. A garantált bérminimum
2018. január 1-jétől 180 500 forint havonta, heti
bérnél 41 500 forint, napi bérnél 8300, illetve órabérnél 1038 forint.
A jövő évi módosításokat először a 2017. január
hónapra járó munkabérek megállapításánál kell
alkalmazni.
2017
Indul a szennyvíztelep rekonstrukciója
Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény
Község Önkormányzata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesült a szennyvíztelep felújítására,
illetve szennyvízelvezetési és tisztítási problémák
megoldására. A
projekt nettó összege:
440.452.999,-Ft. A támogatás intenzitása 95%.
Magyarország Kormánya azonban határozatával
a két önkormányzatot terhelő 5% önerő összeget
(kb. 22 millió forintot) és az ÁFA összegét felvállalta, így az a központi költségvetésből történik. A
beruházás bruttó költségvetése: több mint 559
millió forint. Tekintettel arra, hogy a szennyvízhálózat biológiai szagtalanítása és a két
„problémás” átemelő (Szövetkezet-Garai, illetve
a Tabáni sarok) karbantartása/cseréje is megtörténik, remélhetőleg megszűnnek a lakosságot
terhelő kellemetlenségek.

Az Önkormányzat képviselő-testülete
minden kedves decsi lakosnak áldott,
békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet kíván:
Bálint Gyöngyi képviselő
Bergerné Ifju Erzsébet képviselő
Papné Dávid Judit képviselő
Nemes József képviselő
Papp Csaba Képviselő
Mikóczi Zoltán alpolgármester
Antal Zsolt polgármester
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Az I. Világháborús Hősi Emlékmű felújításának átadása
(ünnepi beszéd)
Az I. Világháborús Hősi Emlékmű felújításának átadása alkalmából azért
jöttünk össze, hogy megemlékezzünk
 a 100 évvel ezelőtt történtekről,
 és azokról a decsi HŐSI HALOTTAKRÓL, akiknek a neve, márványtáblákra vésve, örökké hirdeti hősiességüket.
Ők életüket adták a HAZÁÉRT – bár teljenek el évszázadok, áldozatukat
sohasem felejthetjük el!
Néhány szó az Emlékmű keletkezéséről, történelméről, szimbólumairól:
A Trianon utáni halálos dermedtségből felocsúdó NEMZET szinte valamennyi városa, községe – anyagi erejének megfelelően – méltó emléket
állított a világháborúban elesett HŐSI HALOTTAK emlékére.
Így történt ez Decsen is.
1924-ben Kallós Ede szobrászművész alkotása került felállításra, melyet a
község 1989-ben – Nagy Zoltán településvezető idejében - felújított és
áthelyezett a mai helyére.
Köszönetet mondunk azért, hogy – pályázati támogatással – a centenáriumi évben ismételten fel tudtuk újítani:
ebből adódóan NEMZETI és ÁLLAMI ünnepeink megtartása során méltó
körülmények között tudjuk elhelyezni a kegyelet és a megemlékezés virágait!
Az Emlékmű, a szoborcsoport egyik oldalán sebesült bajtársát ölelő-támogató katona: megtört, szenvedő alakjuk
mintegy előre vetíti hősi halálukat.
A másik oldalon: az otthon aggódó ANYA, karon ülő gyermekével és mellette nagy fia, vállán fegyverrel azt jelképezi, hogy a hősök példája, önfeláldozása a HAZÁÉRT mindig követőkre talál az utódokban:
 ha megbecsüljük Őket, ha hálával emlékezünk arra, hogy életüket adták a hazáért,
 ha megbecsüljük családjaikat, hozzátartozóikat is, akik hiába várták haza Őket. Valahol a galíciai, olasz, szerb
frontokon estek el és nyugszanak jeltelen sírokban.
Nem hiába született, a reménytelenséget tükröző, szomorú I. világháborús katonadal:
„ahová lefognak tenni, síromra nem borul senki”!
És valóban százezrek nyugszanak NÉVTELEN sírokban a harcmezőkön vagy a hadifogolytáborok helyszínein.
Mára a hozzátartozóik is eltávoztak az élők sorából:
Ezért a KÖZÖS EMLÉKEZETNEK kell átvenni, megőrizni a hősi halottak emlékét, nemzeti hagyományaink ébren
tartását.
Tisztelt emlékező decsi lakosok!
Engedjék meg, hogy röviden szóljak az I. világháború erkölcsi tanulságairól, szomorú és máig ható következményeiről:
 az első világháború nem volt a mi ügyünk, nem volt a magyarok ügye,
 az agg FERENC JÓZSEF császár kiáltványa - „mindent megfontoltam és meggondoltam, nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára (azaz a háborúba) – nem szolgálta a magyarság érdekeit!
 a birodalom KORONATANÁCSÁBAN csak egyetlen ember Tisza István gróf Magyarország miniszterelnöke
szavazott és tiltakozott a háború ellen. (az ország területén élő nemzetiségek vezetői ujjongva megszavazták!)
Mégis, az akkori lakosságszámhoz viszonyítva a magyarság hozta a legtöbb áldozatot: 3,8 millió fő katonát mozgósított. Ebből:
- 661.000 fő elesett, - 743.000 fő megsebesült, - 734.000 fő hadifogságba esett.
S, minket sújtott a legkegyetlenebb bosszú a háború után.
„Mire lehullanak a lombok, katonáink hazatérnek” szólt a biztatás, ami végül hamis illúziónak bizonyult. A természet törvényei szerint, ötször lehullottak a levelek egymás után: katonáink pedig GALICIA, ISONZO, DOBERDO
harcterein harcoltak, tűrtek, szenvedtek. A csataterek poklában, a kötözőhelyek iszonyatában, a fogolytáborokban
éhezve, fázva az otthon maradottakért aggódtak.
Áldozatként is hősök voltak, halált megvető bátorsággal küzdöttek – hitük szerint – a királyért, a hazáért,
mindannyiunkért: az ellenségben is tiszteletet ébresztő módon!
Nem kétséges: a neves és névtelen katonák az utolsó pillanatig tették kötelességüket! Az összeomlás pillanatában NEM ÁLLT ELLENSÉG magyar földön: mert Ők helytálltak, örök például az utókornak!
A magyar honvédekkel ellentétben, a magyar elit nem állt helyt, a sorsdöntő pillanatban a politikusok egy része
elárulta a hazát!!!
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Tisztelt Decsiek!
Az első világháború vérfürdőjében nemcsak emberek milliói vesztek el, nemcsak birodalmak és azok világrendje
esett szét:
 a HÁBORÚ végére elveszett az EMBERT megillető MÉLTÓSÁG,
 a közösségeknek kijáró MÉLTÁNYOSSÁG,
 és mindezek alapjául szolgáló ERKÖLCSI REND is!
Így történhetett meg, hogy az I. világháborút lezáró TRIANONI békeszerződések alapján Magyarországnak le
kellett mondania „ezeréves szülőföldjének” kétharmadáról, s el kellett fogadnia, hogy minden 10 magyarból 3 idegen államok fennhatósága alá kerüljön: nehéz kisebbségi sorba!
A szülőföldjéhez, magyar nyelvéhez, kultúrájához, múltjához és jövőjéhez mindig BÉKÉS eszközökkel ragaszkodó külhoni MAGYART, napjainkban is igaztalanságok sújtják.
A sebeken és kötéseken átszivárgó vérhez hasonlóan ma is maradtak MAGYAR SEBEK, amelyek gyógyításra
szorulnak.
Tisztelt Decsi Emlékezők!
Mára – 4 emberöltő után – reményeink szerint, valamennyiünkben BÉKÉVÉ SZELIDÜLTEK az I. világháború véres évei.
DE, felejthetetlen tanulságokat kínáló történelemmé is!
Ha ezt megértjük, ha a mai fiatalság is megérti, akkor nem volt hiába halottaink áldozata!
Végül még egyszer köszönetet érdemel az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, amely támogatta
EMLÉKMŰVÜNK felújítását. Azt, hogy közös történelmünk szellemiségéhez MÉLTÓ körülmények között tudjuk
ünnepségeinket megtartani!

„Úgy múlik el az életünk, emlékezünk, emlékezünk ....”
Alapítványunk azért jött létre, mert a református temetőnk gondoskodó figyelemre szorult. Öt éve közadakozásból, sokak akaratából- a jótékonysági est bevételéből- indult a
temető rendbetétele. Elkészült az Ady utca felőli kerítés, az
önkormányzat segítségével kút,szeméttároló,rendszeres fűnyírás is szolgálja a temető rendjét. Sajnos sokan nem kegyeleti
helynek tekintik a temetőt, inkább csak egy „parknak”, ahol lehet sétálni, kutyát futtatni, még rosszabb esetben garázdálkodni. Az ő viselkedésük megváltoztatása nem anyagi, hanem belső értékrendi kérdés. Akiben él a tisztelet az elhunytak, az itt
nyugvók felé, azoknak nem kellenek tiltó szabályok,rendeletek,
annak saját értékrendje szab gátat a helytelen tetteknek.
Alapítványunk tagjai közt vannak 86,80,75,70 éves, tiszteletreméltó emberek, akiktől lehet tanulni, példát venni és követni
őket a múltunk,örökségünk megbecsüléséért végzett törekvésükben. Az ő tudásukból,bölcsességükből merítve tervezünk mi
is megemlékezéseket. Megemlékezünk a háborús hősökről,áldozatokról, de a mindennapok hőseiről is, akik életük munkájával alkottak maradandót és hagytak maguk
után hatalmas örökséget.
Beödők Bertalan tanár úr 86 évesen is úgy adja át tudását és úgy ösztönöz bennünket értékteremtő munkára,
mint ahogy tette ezt fiatalon a tornaversenyekre való felkészítésünkkor. Csak az idő múlott, de tenni akarása nem. Az ő segítségével szerveztük meg az asszonyfalvi, szomfovai megemlékezést is. Ő hívta fel figyelmünket arra, hogy itt élnek azok a
családok, akik Szomfováról származnak, nevüket sok generáción keresztül megőrizték. Ő választotta kiket hívjunk el az előadására és tiszteljünk meg emléklappal,plakettel.
Az emléklapon ez állt:
„Az ősök emlékezetével megszentesül a szív,
Dicső példájuk, dicső nagy tettekre hív”.
A tartalmas, élvezetes előadás után elhelyeztük a megemlékezés koszorúját az emlékhelynél, az erdészház mellett,
Szomfován.
Köszönjük mindazoknak, akik segítik törekvéseinket, akár
anyagi eszközökkel, akár együtt gondolkodással, erkölcsi támogatással. Köszönjük, hogy velünk együtt emlékeznek.
Papné Dávid Judit Református Temetőért Alapítvány
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Adventi időszak - programok a Faluházban
A decsi Katolikus Egyházközség szervezésében a már hagyománnyá vált Adventi kiállítás megnyitóval- melyen
Simon András grafikus művész képei tekinthető meg- kezdődött az adventi időszak.
December 1-én a Bíborvég Általános Iskola alsó tagozatos
tanulóit hívtuk meg Könyvtárunkba Sebestyén István mesemondó művész, humorban és ízes beszédben bővelkedő előadására. A főleg székely történeteket és meséket
érdeklődve hallgatták a gyermekek.
A végén pedig a tanulók bevonásával fejezte be előadást,
majd jókedvűen, élményekben gazdagon térhettek vissza
az iskolába.
December 3-án a Colimusical jótékonysági, színházi előadására került sor a nagyteremben a Nagyközségi Önkormányzat szervezésében. A musical címe a „Szép nyári nap”, melyet a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek
sikerzenekara, a Neoton együttes dalai színesítik, nagyszerű alapul szolgálnak a darabnak.
A mintegy két-és fél órás előadás nagy sikert aratott a szépszámú közönség körében, amit vastapssal hálált meg
a nagyérdemű..
Az Önkormányzat a bevételt a Tesz- Vesz Óvoda alapítványának ajánlotta fel.
Karácsonyi kézműves foglakozást hirdettünk meg, melyre
sok aranyos kisgyermek jött el 10-én szombaton délután.
Sütöttünk mézeskalácsot, készítettünk fahéjból gyertyát,
dióhéjból karácsonyi mécsest, tortacsipkéből kivágott fenyőfát. Lehetőség volt még színezésre, rajzolásra is. Az elkészített dolgokat mindenki hazavitte, bár volt, aki a kalácsot
már a teremben elfogyasztotta. De sebaj, így már a helyszínen kiderült, hogy finom süteményt készítettünk. Még a
gyermekeket elkísérő szülők is jól érezték magukat, meg is
beszéltük, hogy máskor is tartunk majd hasonló foglalkozást.
Az újságcikk írásakor még a Karácsonyi ünnepségre készülünk, mely befejezése lesz a decsi Faluház adventi
programjának, melyről majd következő Decsi Kapuban tájékoztatjuk Önöket.
Kiss Erika

Egy kiállítás margójára
Ha advent első vasárnapja, akkor kiállítás megnyitó a Faluházban. Ebben az évben is megrendezésre került a
Decsi Katolikus Egyházközség szervezésében az immár 24 éves múltra visszatekintő kiállítás megnyitó. Simon
Andás budapesti grafikusművész képeiben sokan gyönyörködtek a helyszínen, aki lemaradt róla, megtekintheti
december 20-ig. TV riporterek, újságírók szokták
megkérdezni, mi a célja ennek programnak? Az,
hogy advent első vasárnapján rendezzük meg,
nem a véletlen műve. A karácsonyt megelőző
négyhetes időszak lelkileg és testileg a közelgő
kis Jézus születésének megünneplésére készít fel
bennünket. Ilyenkor bűnbánattartással, több
imádsággal és jócselekedetekkel igyekszünk közelebb kerülni karácsonyhoz. Sok ember ebben a
rohanó világban nem képes az elcsendesedésre,
a szemlélődésre, inkább választja a bolti tülekedést, és a közelgő ünnep számára csak a fenyőfa, a család és az ízes ételek ’ünnepe’. Ezek a
kiállítás megnyitók és maguk a kiállított képek
advent és karácsony igazi értelmére hívják fel a
figyelmet. Ilyenkor ünnepélyesen meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát, melyet ezúttal a Decsi Hagyományőrző Férfikórus énekei kísértek. Elmélkedéseket hallgathattunk Papp Zsolt református lelkésztől, és
nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy Antal Zsolt polgármester úr is megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel, köszönet érte. Aki pedig hallgatta a Gyöngyösbokréta Egyesület Énekkarát, olyan érzése volt, hogy szinte
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már kézzelfogható közelségbe került Karácsony, énekük felemelő és igazi lelki élmény volt. Köszönet Bognár
Cecilnek, aki annak idején elindította, és aki az idei évben aktívan részt vett a kiállítás megnyitó szervezésében,
és vállalta a művész bemutatását. Végül néhány szó a művészről. Simon András közismert grafikus 1958-ban

született és elmondható róla, hogy Magyarországon az ’egyvonalas’ stílus megalkotója. Lelki élettel és hittel foglalkozó könyvei a helyszínen megvásárolhatók voltak. Egyvonalban Istennel című könyvéből idézek: „Az Istennel
való kapcsolat nehezen megfogalmazható….Akkor is benne és általa élek, ha a hétköznapok szorításában elfeledkezek a jelenlétéről, ezért nem veszek tudomást róla. Egyszerűen élvezem, hogy van! Ezért gyakran köszöntgetek neki – megszólítom, mert örömet találok benne. Mert jó szólni ahhoz, akiről tudom, hogy feltétel nélkül szeret, akiben sohasem csalódtam. Jó érzés hálát adni annak,
akitől mindenemet kaptam….Végül is minden ember az Ő
teremtménye. Neki köszönhetem, hogy vagyok. Ő adott küldetést az életemnek. Tőle kaptam a szüleimet, a feleségemet, a családomat. Nagyon hálás vagyok ezért!”
Köszönöm a katolikus testvéreknek az agapé elkészítéséhez nyújtott segítséget.
Kívánom mindenkinek, aki ezeket a sorokat olvassa, hogy
érezze meg már adventben Isten Fiának, Jézusnak a közelségét. Ne csak Karácsonykor szülessen meg! Merje Őt
megszólítani már most, és ne a külsőségek határozzák meg az ünnepi készülődését, hanem szívünk is hangolódjék Karácsonyra!
Magam és családom nevében kívánok Istentől áldott, boldog ünnepeket a Decsi Kapu minden kedves olvasójának!
Kocsis László diakónus
KARÁCSONYI MISEREND A KATOLIKUS TEMPLOMBAN:
December 24. Szenteste, szombat 24 óra (éjfél)
December 25. Karácsony, vasárnap 9.45 óra
December 26. Karácsony másnapja, hétfő 9.45 óra

Véradók köszöntése
A VÉR az egyetlen adomány, ami a szó szoros értelmében a szívből jön, olyan „adomány”,
ami máshoz nem hasonlítható, mással nem pótolható.
A Vöröskereszt decsi alapszervezetének képviselője és Antal Zsolt polgármester 2016. november 28-i közmeghallgatáson köszöntötte a többször véradókat.
Az alapszervezet fontosnak tartja, hogy elismerje azoknak az embereknek cselekedetét, akik
évről-évre (évente 2-3 alkalommal) önzetlenül segítik beteg embertársaik gyógyulását azzal,
hogy vérüket adják.
Ők sok ember életét megmentették már, hálát és köszönetet nem várva.
10x véradó: Fojdl Ferencné, Kalányos Anna, Novák Jánosné, Németh Edit, Papné Dávid Judit, Végh Gáborné
Zsatykó Zsolt, Nyul Gábor
20x véradó: Pasztovszki Károlyné, Pasztovszkiné Heltai Viktória, Szűcs István, Turbuk Balázs, Móricz Józsefné
30x véradó: Szoboszlai Ferencné
Az alapszervezet nemcsak az ünnepelteknek, hanem minden kedves véradónak megköszöni önzetlen segítségét, s várja őket és a leendő véradókat a következő véradásokra.
Advent fényében áldott ünnepeket, egészségben, szeretetben gazdag 2017-es esztendőt kíván
Móricz Józsefné a Vöröskereszt decsi alapszervezete nevében
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Rövid számadás a Bíborvég Általános Iskola eddigi KLIK-es időszakáról
Most nem a programjainkról. Hanem arról, hogyan gyarapodott az iskola állaga, ellátottsága KLIK szekszárdi tankerületi működésében. Összefoglalóan, úgy, ahogy azelőtt ilyen rövid idő alatt sosem.






Teljesen új, modern számítógépekkel felszerelt az informatika tantermünk.
Nyelvi labor épült ki az idegen nyelv oktató tanteremben, ahova egyszemélyes padok kerülnek.
+2 (összesen 6) interaktív tábla működik a tantermekben.
A könyvtárban is 2 számítógép áll rendelkezésre a tanulói kutatómunkára.

Lebetonozásra került a balesetveszélyes udvar, szépen újrafestették a tornacsarnokot, újralinóleumoztatták a beázott tantermet, kiegészült, javításra került a tetőcsatorna, mosógépet kaptunk, hibás bojlert cseréltünk, függönyöket vásároltunk. Gyarapodott a
könyvtár könyvállománya.
Ezen kívül folyamatos javításra került a fűtőkazán, a tornacsarnok fűtése
és világítása. Az eszközellátottság természetesen a pedagógusaink pályázatainak segítségével is gyarapodott: kerékpárok, természettudományos
eszközök, sporteszközök, kézműves eszközök. A tankerületi ellátáson kívül
szintén pályázataink kiegészítésével nincs probléma a technika tanórai és
kézműves foglalkozások anyag-ellátásával sem. Az úszásoktatás útiköltsége és az uszodabérlés is a KLIK-et terheli. A segítő, zavartalan tankerületi fenntartás-működtetés elősegíti az iskola mindennapos oktatási-nevelési tevékenységét is.
Bergerné Ifju Erzsébet intézményvezető

Mozaikok a Decs Tesz – Vesz Óvoda életéből
Mint ahogyan így év vége felé az emberek számot vetnek, mivel és hogyan is telt el az esztendő, úgy mi is visszatekintünk kicsit. Mi minden történt óvodánkban szeptember óta? Mennyi esemény, program nyújtott gyermekeinknek élményt, örömet? Az egész nyáron nyitva tartó óvoda
augusztus utolsó 3 napjára bezárt, hogy szeptember 1-én az
új nevelési évre kellően felkészülten várhassuk „öreg” ovisainkat, akik már, mint rutinos nagyok érkeztek meg reggel az
óvodába. Örömmel üdvözölték régen látott barátaikat, elcsodálkoztak rajta, hogy mennyit nőttek, változtak pajtásaik,
amíg nem találkoztak. Új óvodásainkat, a 2-3 éves kicsiket
szeptember 5-től, a szülőkkel előre egyeztetett időpontokban
kezdtük bevezetni az ovis életbe, gondosan ügyelve rá,
hogy a szülőről való leválás minél fájdalommentesebb legyen. Büszkén mondhatom, hogy reggelente már úgy jönnek az apróságok is végig az óvoda folyosóján, mint a nagyok. A szeptember 1-én bent lévő gyermekek mellett mára
mártovábbi 26 belevaló ovis erősíti csapatunkat, így 5 óvodai csoportunkban 121 ovissal büszkélkedhetünk.
És most jöjjön egy kis visszatekintés, hogy mivel is teltek ez ideig napjaink:
1. családi sportnap2016. szeptember 24.
Óvodánk, a szülők és gyerekek részvételével, alapítványunk és Decs Nagyközség Önkormányzatának támogatásával nagy sikerű sportnapot tartott. A zenés bemelegítést követően körbefutottuk óvodánkat, majd több helyszínen játékos feladatokat kellett teljesíteni, amelyeket a szülők és gyerekek együtt hajtottak végre.
Végül- az egészséges életmód jegyében - friss gyümölcsök jóízű elfogyasztásával zárult az esemény.
2. Idősek napja
Megtisztelő számunkra, hogy évről évre mindkét idősek otthona lakóit műsorral köszönthetik óvodásaink idősek
napja alkalmából. Ezen az őszön a méhecske nagycsoport gyermekei mutattak be énekes, verses műsort, csaltak
mosolyt az otthonok lakóinak arcára.
3. Zene világnapja a decsióvodában
A decsi óvodában 2016. október 3-án ünnepeltük a zene világnapját.
Az óvónők szervezésében Jankó Balázs vendég zenész közreműködésével a gyerekek különböző hangszerekkel
köthettek közelebbi ismeretséget.Jelen voltak vonós, pengetős, és billentyűs hangszerek is. Vonós hangszerek
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közül a hegedű és a brácsa tulajdonságaival és hangjával ismerkedhettek meg a gyerekek. A pengetős hangszerek közüla gitár és a – őrizve a népi hagyományokat –tambura szólalt meg. Különleges élményt nyújtott számukra a harmonika különös hangja, használata és
kinézete. A hangszerek külső tulajdonságai mellett megismerhették használatukat és szerepüket a zenekarban, hogy dallamhangszer vagy kísérő hangszerként szolgál.A gyerekek együtt énekelhettek a hangszerekkel és néhányat ki is
próbálhattak közülük. A hangszerbemutató vége egy táncos mulatsággal záródott, ahol a gyerekek közösen táncoltak az élő zenére.
4. Könyvtárlátogatás, filmvetítés
Rohanó társadalom, mai technikai világ az informatikai eszközök betörése a
gyerekek világába elfelejteti a könyv, mesekönyv nézegetésének, olvasásának,
az olvasás megszerettetésének szükségességét. A gyermekek életkorához
megfelelő mesehallgatás élményt nyújt, szókincset, fantáziát, képzeletet, érzelmi
intelligenciát fejleszt.Ezek megléte, átélése, elengedhetetlenül fontos, hogy érzelmileg egészséges felnőttek legyenek.
Október 7-én könyvbemutatóval egybekötött filmvetítésre kaptunk meghívást a Faluházba. Nagycsoportosaink
megnézhették a könyvtárat, majd a könyvtáros néni Fekete István író életéről mesélt a gyerekeknek. Kezükbe foghatták a Vuk című könyv régi és új kiadását, ismerkedhettek a történet szereplőivel. Majd kezdetét vette egy izgalmas mozizás. Kényelmes székeken elhelyezkedve korszerű
eszközök segítségével megnézték a Vuk című magyar rajzfilmet.
5. Koszorúzás
Megemlékezés2016. október 14.
Minden év októberében összegyűlik óvodánk apraja-nagyja,
hogy közösen emlékezzünk községünk első óvodájára. A
Béke utcai „régi ovi” épületéhez az idén is elsétáltunk. Az
épület előtt félkört alkotó Tesz - Vesz ovisok a Maci csoport
kis játékos műsorát nézhették meg, majd óvó nénijük mesélt
nekik arról, milyen is lehetett a régi óvodába járni, milyen játékokkal játszottak ükmamáik, ükpapáik. Ezután virágos koszorúnkat helyeztük el a falon levő táblához, mely minden
erre járót emlékeztet arra, hogy ez az épület valamikor óvoda
volt.
Emlékezve a „régi ovi” szeretett Róza óvó nénijére – aki gyönyörűen hegedült az akkori kisgyerekeknek – hegedűszót is hallgathattunk. Fruzsina óvó néni hegedűjének hangját ámulva hallgatták a mi óvodásaink.
Az ünneplés közös játékkal folytatódott, majd az óvó nénik, dadus nénik énekével búcsúztunk el a régi óvodától.
6. Megemlékezés az ’56- os eseményekről
Október 21 - én részt vettünk a Faluházban az iskola ünnepén. Az óvodás gyermek még nem érti, nem értheti 56
eseményeit, de az iskolások színvonalas, dinamikus műsora megéreztette nagycsoportos gyermekeinkkel ennek a
napnak a hangulatát, jelentőségét.
7. Elektromos hulladékgyűjtés, Szegedi Látványszínház
Minden évben kétszer hirdetjük meg az óvodában a szelektív
hulladékgyűjtés keretén belül az elektronikai hulladék gyűjtését. Ehhez a Szülők segítségét kérjük, otthonaikban elromlott
vagy feleslegessé váló elektromos készülékeiket az Önkormányzathoz vihetik be. Az elektromos hulladékot pár napon
belül elszállítják és az összeget, melyet ezért kapunk az óvodánk Alapítványának számlájára utalják. Ebből az összegből
a Szegedi Látványszínház előadását finanszírozzuk mely
mindig környezetvédelmi témával kapcsolatos.
Így került sor idén is 2016.11.23-án Szegedi Látványszínház
előadására
Pötyi kutya megmentése című színdarabot adták elő, amely a környezet védelmére, óvására hívta fel a figyelmet.
Az előadás interaktív, gyerekeket bevonva, énekes, humoros formában történt, így a gyermekek számára egy
pozitív tapasztalatot, élményt biztosított.
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8. Roma nap
A roma néptánccsoport gyermektáncosainak fellépése. 2016.11.11-én a helyi roma néptánccsoport gyermektáncosai produkciója által ismerkedhettek az óvodás gyermekek a roma kultúrával.
9. Kapcsolatunk a decsi Bíborvég Általános Iskolával
A helyi Bíborvég Általános Iskola elsős tanítói invitáltak meg
bennünket november elején két egymást követő alkalommal
óralátogatásra. Lehetőségünk volt megnézni, hogyan váltak
néhány hét alatt igazi iskolásokká nyár elején elbúcsúzott
gyermekeink. Az óvó nénik iskolalátogatását a leendő elsős
tanító nénik óvodalátogatása követte, ahol lehetőségük nyílt
ismerkedni iskolába készülő nagycsoportosainkkal, részt
venni délelőtti programjukban. Ezek a tanítói látogatások a
nevelési év folyamán rendszeresek lesznek, ez által is megkönnyítve ovisaink számára az óvoda-iskola átmenetet.
10. Adventi készülődés
Bizony régen volt már, amikor az első adventi koszorúnkat
elkészítettük, és megkerestük az „igazi” helyét óvodánk folyosóján. Azóta Advent négy hete a várakozás, az örömteli
készülődés ideje. Az oviban első gyertyagyújtással kezdődik, és karácsonyi ünnepünkkel végződik ez a számunkra
kedves ünnepsor. Kedves és szeretett tevékenységek sora,
mert az egész óvoda együtt örül a fellobbanó lángnak.
Együtt énekelünk, megvendégeljük egymást. A negyedik
gyertyagyújtáskor az iskolások is vendégeink. Ajándékozó
hangulatban várjuk a családdal töltendő szeretetteljes ünnepet!
10. Mikulás – December 6
Több éves hagyomány óvodánkban, hogy ellátogat a gyermekek
legnagyobb örömére hozzánk a Mikulás. Így történt ez idén is. A
jeles eseményt megelőzte a csoportokban a készülődés,- várakozás,- a gyerekek verseket, mondókákat, énekeket tanultak. A Mikulás csoportról-csoportra járva köszöntötte a gyermekeket, apró
kis ajándékokkal kedveskedett - a szülők által biztosított csomaggal és a csoportban dolgozók által készített meglepetéssel. Búcsúzása előtt a Mikulás részt vett az óvodai második adventi gyertyagyújtáson.
Zárás
Bár már csak néhány hét van vissza az évből, nem tétlenkedünk.
December 8-án indul szülői klubunk, melyben drámapedagógiai
játékokkal, kötetlen beszélgetésekkel, gyakorlati tanácsokkal szeretnénk segíteni az anyukáknak, apukáknak. December 12-én délelőtt szeretettel várjuk a szülőket óvodánkba a
3. adventi gyertya meggyújtására, az ünnepi készülődésünk megtekintésére. Az ovi karácsonyra december 20-án
délelőtt kerül sor. A szépen feldíszített karácsonyfa mellett az iskolások karácsonyi műsora emeli az ünnep hangulatát.
Tesz-Vesz Óvoda óvónői

A helyi temetőrendelet módosítása
Decs Nagyközség Képviselő-testülete a november 30-i ülésén a 21/2016.(XII.1.) önk.-i rendeletével módosította
helyi temetőrendeletét. A legfontosabb változások a következőkben foglalható össze:

 A képviselő-testület egységessé tette a nagyközségben a köztemetés módját, rendjét, egyúttal kiválasztotta



legkedvezőbb ajánlatot tevő temetkezési szolgáltatót, a Gyertyaláng Temetkezési Kft. személyében. Ez azt
jelenti, hogy 2017. január 1-jétől kizárólag ezen cég végezhet az önkormányzat megbízásából köztemetést
nagyközségünkben.
A köztemetés hamvasztásos temetést jelent, a költségben a búcsúztató és egyéb többletszolgáltatás nem
szerepel, viszont ebben az esetben nem kell sírhely megváltási és temető-fenntartási díjat fizetni.
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 Új temetkezési helynek minősül a jövőben az urnasírbolt, melyet 25 évre lehet megváltani.
 A képviselő-testület áttekintve a helyi sírhely díjakat, 2017. január 1-jétől díjemelést hajtott végre. Az új díjak a
következők:
A köztemetőben fizetendő sírhelyek díjai, és a temető fenntartás díjak és egyéb díjak
1.) Sírhelyek bérleti díjai:
a) egyes sírhely esetén
b) egyes gyermek sírhely esetén
ba) 10 éves korig
c) kettős sírhely esetén
d) sírbolt esetén
da) 2 férőhelyes
db) 4 férőhelyes
dc) 6 férőhelyes
e) urnafülke esetén
f) urnasírhely
g) urnasírbolt
h) díszsírhely, dísz-urnafülke, dísz-urnasírhely:

7.500.- Ft
500.- Ft
díjtalan
11.500.- Ft
31.800.- Ft
38.000.- Ft
44.500.- Ft
19.000.- Ft
2.500.- Ft
12.700.- Ft
díjtalan

2.) Újraváltási díj: a díj az első megváltás díjával egyezik meg
3.) Rátemetési díj:

a díj az első megváltás díjával egyezik meg.

4.) Temető-fenntartási hozzájárulási díjak:
a.) temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: (a ravatalozó használati díját és a sírhely-ügyintézést foglalja
magában)
aa) munkanapokon:
10.200.- Ft
ab) szabad- és munkaszüneti napokon:
17.800.- Ft
b.) a temetőben építési munkát végző vállalkozók közmű-használati díja: 3.800.- Ft/nap
5.) Üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatási díjak
Hűtőhasználat:
hulladékszállítási díj (egyszeri):
harang használati díj:

1.300.- Ft/nap
3.800.- Ft/temetés
600.- Ft/temetés

Megjegyzés: A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Újszülöttek támogatása, szépkorúak köszöntése
A 2016. évben Antal Zsolt polgármester falunk 40 újszülött kis lakóját köszöntötte fel, és adta át az önkormányzat
támogatását, babánként 30.000.-Ft- ot.
Sok boldogságot, egészséget és szeretet kívánunk a babáknak és kedves családjuknak!
Az idén született kedves kis lakosaink:
Almási János, Fehér Balázs, Báthory Levente László, Kaszás Lili, Pusztai Szkarlett Beatrix, Csillag Olívia, Darida
Milán Nimród, Erdei Emma Borbála, Erdélyesi Csanád Péter, Sárközi Jázmin Kinga, Ferenczi Zsuzsanna, Rácz
Katalin, Füstös Bálint, Sörösi Tibor, Sörfőző Ramóna, Halwax Jázmin, Békési Georgina, Jánossy Lara, Száraz
Noémi Irma, Hajdu Zsófi, Sárközi Attila, Kósa Kornél Bertalan, Laczkó Flóra Éva, Singh Matteo, Mikóczi Eliza Alexandra, Molnár Csilla Piroska, Juhász Dominik, Orsós Gréta Ilona, Kozma Sára Éva, Pataki Zoé, Pataki Leila Veronika, Deme Lili, Pintér Olivér, Sziva Zselyke, Farkas Larissza, Rákos Dominik, Ignácz Adél Dominika, Gillich
Lénárd, Orsós Hanna Hajnalka, Balogh Dorián
A 2016. évben Antal Zsolt polgármester szépkorú lakosainkat is felköszöntötte.
Ünnepélyes köszöntésben részesült:
Kis Gáborné 95. születésnapja alkalmából, Győri Dezsőné 95. születésnapja alkalmából,
Balázs Simonné 90. születésnapja alkalmából, Lázár István 90. születésnapja alkalmából.
Szépkorú lakosainknak sok egészséget, boldogságot, szeretetet kívánunk!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontosnak érzi a községben élő, felsőoktatási
intézményben továbbtanuló fiatalok tanulmányainak elősegítését, így a korábbi évek gyakorlatát követve, az idei
évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2017. évi fordulójához.
A pályázati felhívásra mindösszesen 19 pályázat érkezett, 17 „A” típusú (már felsőoktatási tanulmányokat folytató
hallgató) és 2 „B” típusú (középiskola utolsó évét végző, felvételizni szándékozó tanuló).
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület érvényesnek minősítette, így a 22/2016.(XI.30.) önk.-i határozatával
az alábbiak szerint részesített ösztöndíjban a pályázókat:
„A” típusú pályázatok:
pályázatok száma:
17

ösztöndíj összege/hó
5.000,- Ft

folyósítás időtartama
2x5 hónap

összesen:
850.000,- Ft

ösztöndíj összege/hó
5.000,- Ft

folyósítás időtartama
3x10 hónap

összesen:
300.000,- Ft

„B” típusú pályázatok:
pályázatok száma:
2

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a két pályázat-típusra megítélt támogatás fedezetét, összesen:
900.000,- Ft-ot biztosítja, illetve a „B” típusú pályázatok tekintetében a további 250.000,- Ft-ot a 2018. és 2019. évi
költségvetése tervezésekor figyelembe veszi.
Örömmel támogatjuk a jövő nemzedéket és büszkék vagyunk arra, hogy a településünkön élő fiatalok megállják
helyüket számos neves egyetemen, főiskolán!
A hallgatóknak és felvételizni szándékozó tanulóknak további eredményes munkát, jó egészséget kívánunk!
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