2017. augusztus

A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

Decsi Idősek Otthona (Ady E. utca) és
az Óvoda épületének komplex
energetikai fejlesztése
Decs Nagyközség Önkormányzata a Területi
Operatív Program keretében a fenti intézmények korszerűsítésére közel 200 millió Ft pályázati forrást nyert. A pályázatnak köszönhetően
többek között sor kerül az épületek hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére, illetve a fűtésrendszer korszerűsítésére. A beruházás várhatóan
2018. nyár végére fejeződik be.

"Vár a Megye"
Nagyközségünk Önkormányzata is részt vett, az idén harmadik alkalommal megrendezett "Vár a Megye" Tolna Megyei
Értékek Napja című rendezvényen, amely Györkönyben,
a Pincefalu területén került megrendezésre.
Az eseményt Braun Zoltán, Györköny polgármestere nyitotta
meg, majd kezdetét vette a főzőverseny, melyben nagyközségünk egy kakaspörkölttel vétette észre magát. Közben a részt-

Új útburkolatot kap a
Kölcsey Ferenc utca!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter által az
„Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton településünk sikeresen szerepelt. A Magyar Kormány Belügyminisztériuma 85% támogatás
odaítélésével 12,5 millió forinttal támogatja Decset. A beruházás összköltsége: 14,7 millió Ft.
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
(phdecs@decs.hu)
Központ:
Polgármesteri titkárság
Jegyzői titkárság
Anyakönyvvezető:
Hagyaték, gyermekvédelem:
Adóügyek: - gépjárműadó
iparűzési adó
Földügyek:
Szociális ügyek:

595-900
595-903
595-911
595-916
595-918
595-904
595-908
595-906
595-911

Az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos
hibákat a 06-74/999-150
központi telefonszámon kell bejelenteni.

E.ON Általános hibajelentés
A hibabejelentést az alábbi, vezetékes és mobiltelefon hálózatból a nap 24 órájában hívható
telefonszámon lehet megtenni.
Dél-dunántúli régió: 06-80-20-50-20

vevő települések csapatait két csoportra osztottak, ahol különféle feladatokkal mérkőzhettek meg egymással. A jó hangulatú
találkozón lehetőség volt bortúrára, de a fagylalt és sörkedvelők is megtalálhatták számításukat.
A rendezvényt méltatta Fehérvári Tamás a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet
főigazgatója, valamint dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.
A kulturális program keretében a rendezvényen fellépett Kispál
István és a Komjáthiak, a Glaraya Zenekar és a Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport.
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Köszönet, Valika!
Intézményünkben Szabó Ernőnét, Valikát búcsúztattuk 40 év tanítás után, nyugdíjba vonulása alkalmából.
Körzetes diákotthoni nevelőként kezdtél Decsen dolgozni 1977-ben. Gyermekeid születése után 1984-től az általános iskolában orosz nyelvet oktattál, a rendszerváltás után pedig német
nyelvet.
Azóta folyamatosan osztályfőnöki teendőket láttál el, maradéktalan aktivitással, pontossággal, gyermekszeretettel.
Sokoldalú pedagógust ismerhettünk meg személyében, aki lelkesen oktatta,
nevelte a decsi gyerekeket. Osztályfőnökként a rád bízott osztályok tanulóinak második anyukája voltál. Aggódtál értük, s mindig a legjobbat akartad
tanítványaidnak.
Iskolánk második otthonod volt, szeretted közösségünket, készséges, segítőkész voltál kollégával, tanulóval, szülővel egyaránt.
A decsi iskola működésének szolgáltatói jellegű kialakításában aktívan vettél
részt. Folyamatosan dolgoztál az iskola megújításán. Innovatív tenni
akarásásodat aktív pályázatíró munkád is jelezte. Több kisebb nyertes pályázatnak nemcsak írója, de lebonyolítója is voltál. A TÁMOP-3.1.4-12/2012 uniós pályázatunk szakmai vezetőjeként is tevékenykedtél.
Nemcsak az iskolai nevelő-oktató munka területén, de a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése kapcsán is sok munkát végeztél. Szívesen táboroztál a nyári iskolai táborokban évtizedekig. Később az első Erdei iskolák egyik lelkes szervezője voltál. Korosztályok ismerték meg erdei iskolai táboraid
segítségével hazánk természeti szépségeit.
Rugalmas és kreatív személyiséged a szabadidő egyéb hasznos eltöltésére, és annak tanítására is sarkallt. Több
mint 10 évvel ezelőtt megtanultál kosarat fonni, s azóta is gyerekek hosszú sorát tanítottad meg erre. Szűkebb
pátriánk, Sárköz színes és gazdag hímzésvilága további tanulásra ösztönözött. Iskolánk névadójának, a bíborvég
hímzésnek jó ismerője és tanítója lettél. Átadott, tevékenységre sarkalló hagyományőrző tehetségműhelyi tevékenységed része iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségponti munkájának is.
Példamutató hivatástudat jellemzett. Kedves, nyitott, megértő személyiségedet egész pályafutásod során a tanítványok és a szülők szeretete, tisztelete kísérte.
Az iskola innovatív tevékenységének egyik élenjárója voltál. Pontos, megbízható, kitartó munkád eredményeképp
2013 óta az intézmény igazgató helyettese lettél.
Tanárként, és vezetőként is mindig fontosnak tartottad a csapatmunkát és a jó munkahelyi légkört. Számodra
kulcsfontosságú volt az együttes tenniakarás, az együttgondolkodás.
Ami minket, kollégákat illet: egy értékes embert ismertünk meg benned, aki csöndes ugyan, de mindig mosolyog,
akire lehet számítani, aki mindig a békés megoldást keresi. Sokat segítettél megfontolt tanácsaiddal, óriási tapasztalatoddal, a kitartó tenni akarásoddal, a kollégákra ható, munkára buzdító ténykedéseddel és a lényedből
sugárzó nyugalommal.
Hiányozni fog az iskolából a munkád, a fotóid, a mindig naprakészen elkészített faliújságaid. Hiányozni fogsz nekünk, Valika, és reméljük, hogy egy kicsit mi is hiányzunk majd Neked! De legalábbis, hogy Te is olyan sok szeretettel gondolsz majd ránk, mint mi Rád.
Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket!
A Bíborvég Általános Iskola dolgozói nevében:
Bergerné Ifju Erzsébet igazgató

Nyári napközi-Faluház
A Tesz-Vesz Óvoda nyári bezárásának idejére „Nyári napközit” hirdetett meg a Faluház óvodás korú gyermekek
részére. A tábor célja: a szülők számára a gyermekfelügyelet megkönnyítése, a gyermekek számára hasznos időtöltés biztosítása mozgásos, kulturális, szórakoztató, kézműves programok szervezése. Nagy érdeklődés előzte
meg programunkat már pár héttel kezdés előtt. 18- 20 óvodás és kisiskolás gyermek vett részt naponta napközinkben. A három hét folyamán szinte minden napon volt kézműves foglalkozás, sokat sétáltunk, megtekintettük községünkben található szobrainkat, a Polgármesteri Hivatalt, játszótereinket, az Iskolát, melynek tornacsarnokában
ugrálhattak a felállított trambulinon, focizhattak, rollerezhettek a gyermekek. A műfüves pályán sajnos nem tudtunk
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sok időt eltölteni a nyári melegben, hiszen szó szerint „égette talpunkat” a talaj. Játszottunk több mondhatni régi
idők játékát, körtáncokat, amiket nem ismertek apróságaink, a legnépszerűbb az „Adj király katonát” játék volt.
Egy jó séta után kellemes felfrissülést nyújtott a ház teraszán
felállított medence vize. Gondolom, hogy a szomszéd utcákban
is hallani lehetett a jókedvet, hiszen szinte minden nap önfeledt
kacagás mellet lubickoltak kicsik
és nagyobbak egyaránt. Ebéd
után, mint a táborokban vagy az
óvodában, lehetőség szerint minden nap pihenésre és filmnézésre volt lehetőség. Na persze nem
az alvás, hanem az utóbbi volt
népszerűbb. A kisterem átalakult
mozivá, és volt olyan nap, amikor
megjelent a pattogatott kukorica árus néni is, akit nagy örömmel fogadtak a gyerekek. Gyorsan elrepült a három
hét, reméljük mindenki megelégedésére. A sok ölelés a rajzolt szívecske talán azt jelenti, hogy nem csak mi dolgozók zártuk szívünkbe a gyermekeket, hanem ők is így éreztek. Gondolataikat a napköziről a következő mondatokban olvashatják.
Dzsesszika: a sok kézműves foglalkozás, közös játék, a sok séta, a
játszótér és a filmvetítés tetszett a
legjobban.
Johanna: a kalapkészítés volt a
legjobb.
Ó. Bence: nagyon jó volt karkötőt
csinálni és a játszótérre menni.
Jázmin: azért tetszett a tábor, mert
sok gyereket ismertem meg. A legjobb az volt, amikor elmentünk
Szekszárdra fagylaltot enni - mondta ezt, egy Angliában élő, a nyarat
Decsen töltő, magyar 3 éves kislány.
Petra: az tetszett legjobban, amikor az iskolában rollereztünk. A trambulin nem tetszett.
Anna: tetszett a játszótér, a sok kézműves, fürdés, filmek az Energia park a kalapkészítés és a sok séta.
Misu: nagyon jó volt, amikor reggelente elmentünk a játszótérre.
Leila: jó volt, hogy minden nap néztünk mesét, és elmentünk valahova csináltunk valamit. Jövőre is jövök, ha lesz
tábor.
Merlin: minden tetszett, főleg a sok játék.
T. Roland: jó volt.
Frida: tetszett a tábor, jók voltak a játékok. Jók voltak a programok és szép dolgokat csináltunk. minden jó volt.
Flóra: szerettem itt lenni, mert itt volt a legjobb.
Péter: az tetszett a napköziben, hogy elmentünk a játszótérre és az iskolába stb. A csónakkészítés (szerk.: vitorlás hajó) tetszett a legjobban. Valamelyik ebéd nem tetszett. Köszönöm a tábort!
Kiss Erika

Oldal 4

Decsi Kapu

Népművészet napja- 2017.augusztus 5
A hagyományoknak megfelelően ebben az
évben is megrendezésre került a Népművészet napja elnevezésű rendezvényünk a
Faluházban, Decs Nagyközség Önkormányzata a Hagyományőrző Férfikórus és a Református Temetőért Alapítvány szervezésében.
Az esemény rendhagyó volt, mivel községünk kiállítási anyaga mellett, a sióagárdi
népművészet anyaga is látható volt. Vendégünk volt még továbbá Algyő nagyközséget
képviselő küldöttség is. A nagy meleg ellenére is megtelt a ház nagyterme. A program
első részében Bergerné Ifju Erzsébet a Bíborvég Általános Iskola igazgató, Önkormányzatunk Humán bizottságának elnök
asszonya köszöntötte az egybegyűlteket,
majd Balázs Kovács Sándor néprajzos muzeológus nyitotta meg a kiállítást. A kiállítás
anyagát népművészeink, népi iparművészeink, kézműveseink munkái alkották. jelenleg
Az ismét színvonalas műsor közreműködői
voltak: Bíborvég Általános Iskola citerás
csoportja, a Decsi Hagyományőrző Férfikórus, a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Néptáncegyüttes kórusa, melyet a Görönd
citera zenekar kísért. Végül, de nem utolsó
sorban az Algyőről érkezett Parlandó énekegyüttes csodálatos előadása következett.
Rövid szünet után Gerő Attila Sióagárd polgármestere mondta el köszöntő szavait,
majd betekintést nyerhettünk Szabadi Mihály
elmondásából a Sióagárdi hagyományőrző
Egyesület közreműködésével szokásaik,
hagyományaik, népviseletük, táncuk kultúrájába. A műsort színesítette a Kajsza trió és a
Sióagárdi Gyermek Citera Együttes előadása.
A vendéglátás után indultunk elhunyt népművészeinkre emlékezvén házaik emléktábláit megkoszorúzni.
Köszönet azoknak, akik féltett kincseiket
rendelkezésünkre bocsátották, amellyel kiállításunk anyagát gazdagították.
Kiss Erika
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Református hittantábor
Szeretettel várjuk a református gyerekeket óvodás
kortól 7-ik osztályig
2017.augusztus 21-25 között 14.00-18.00 óráig
a református imaházba.

Téma:Légy te is reformátor!
Ének, játék, kézműves foglalkozások,
egész napos kirándulás.
Jelentkezés: Papp Zsolt Endre /06306373470/
Szeretettel mindenkinek!
2017. augusztus 20-án de. 10.00 órakor ünnepi
istentiszteletet tartunk a református templomban.
Az újkenyérért adunk hálát a
Mindenhatónak!

2017. augusztus 27-én, de. 10.00 órakor úrvacsorás
istentisztelet lesz a református templomban, s egyben a
hittantábor zárása is.
Szeretettel várjuk a szülőket, a gyerekeket és a gyülekezet tagjait.
Szeretettel értesítünk mindenkit,
hogy a reformáció 500. éves évfordulója alkalmából
2017. október 14-én szombaton
ünnepi istentiszteletet tartunk a református templomban.
A rendezvény részleteiről később
leszünk értesítéssel.
Decsi Református Egyházközség
Presbitériuma

Szent István napi programok 2017. augusztus 19. (szombat)
Az Önkormányzat rendezvényéhez Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 850 ezer forinttal járult hozzá.
15 órától: Főzőverseny
16 órától: Holló együttes gyerekműsora.
17:30-tól: Ünnepi testületi ülés, Decsért Emlékplakett átadása
18 órától: Főzőverseny eredményhirdetés
18:30-tól: Fellépnek: Szép Evelin, Decsi "Kék Ibolya" Egyesület, Őszi Napfény Nyugdíjas Klub
20 órától: Fásy Ádám és a Zeneexpressz csapatának fellépése
22 órától: Tűzijáték, ezt követően az A la Carte zenekar következik.
Eső esetén a főzőverseny kivételével minden program a Faluházban kerül megrendezésre.
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