2017. október

A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

Sikeresen pályázott a
Bíborvég Általános Iskola
A Szekszárdi Tankerületi Központtal együttműködve a Bíborvég Általános Iskola 48,5 millió
forint támogatásban részesült. A pályázatnak
köszönhetően többek között új burkolatot kap
az udvari kispálya, megújul a sportcsarnok
sportburkolata, két öltözője, illetve vizesblokkja.
Valamint udvari játékok elhelyezésére is sor
kerül. A pályázat 100%-os támogatottságú.

Idősek Világnapja
A hagyományoknak megfelelően ismét megemlékeztünk
nagyközségünk szépkorú lakosairól. Az Idősek világnapja a
nagyközségi faluházban került megrendezésre. Először Antal
Zsolt polgármester úr mondott ünnepi köszöntőt, majd Horváth István, településünk országgyűlési képviselője üdvözölte
a megjelenteket.
Ezt követően került sor Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita
"Csendül a nóta" műsorára melyben közreműködött Szalai
István és cigányzenekara. Az előadás közben többször fel-

Közmeghallgatás
Decs Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Az előadók kiváló és oldott hangulatot teremtettek, amelyet a
hálás közönség rengeteg tapssal díjazott. Az előadást követően a megjelentek állófogadáson vehettek részt, ahol lehetősé-

2017. november 13-án (hétfő) 17 órakor
Közmeghallgatást tart.
Közmeghallgatás helye: Faluház nagyterme

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
(phdecs@decs.hu)
Központ:
Polgármesteri titkárság
Jegyzői titkárság
Anyakönyvvezető:
Hagyaték, gyermekvédelem:
Adóügyek: - gépjárműadó
iparűzési adó
Földügyek:
Szociális ügyek:

hangzott vastaps mutatta, hogy a megjelentek jól szórakoztak.

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

gük volt találkozni a művészekkel.
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Tájékoztató
új szociális ellátásokról

Decs Nagyközség Képviselő-testülete 2017. július 1-től jelentősen módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.18.) önk.-i rendeletét.
1. Az elfogadott módosítások legfontosabb lényege, hogy egyrészt új szociális ellátásokat vezetett be nagyközségünkben, másrészt a már meglévő szociális pénzbeli ellátások esetében megemelte az egy főre jutó és figyelembe vehető jövedelmi határokat, így várhatóan több személy részére lesz lehetőség szociális pénzbeli ellátást biztosítani. A legfontosabb változások a következőkben foglalhatók össze:

 A Humán Bizottság fűtési támogatást állapíthat meg azon sajátjogú öregségi nyugdíjban részesülő személy részére, aki a kérelem benyújtásakor már decsi állandó lakos volt, és sajátjogú öregségi nyugdíja,
vagy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 350 %át. (2) Nem részesülhet ezen támogatásban az a személy, aki szociális célú tűzifajuttatásban részesült
ugyanabban a fűtési szezonban. A támogatás összege 10.000.- Ft.

 A polgármester, amennyiben az önkormányzat költségvetésében erre elkülönített keret áll rendelkezésre, egyösszegű karácsonyi szociális támogatást állapíthat meg hivatalból a 80. életévüket betöltött decsi
állandó lakosú állampolgárok számára. A karácsonyi támogatás összege 5.000.- Ft, melyet természetbeni ellátásként, Erzsébet utalvány formájában ad a polgármester a tárgyév december 20. napjáig.

 A rendelet a lakásfenntartási támogatás összegét 3.000.- Ft/hóról 8.000.- Ft/hóra emelte fel.
 A figyelembe vehető jövedelmi határ az eseti szociális segélynél és a köztemetés esetében jelentésen
felemelésre került, így várhatóan több személy részére lehet majd ilyen pénzbeli ellátást adni.

 az újszülöttek és a temetési hozzájárulás támogatásának összegét 30.000.- Ft/főről 50.000.-Ft/főre
emelte fel a rendelet.
2. A rendelet emellett módosította a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló helyi rendeletet is, amikor is három
új pénzbeli ellátási formát vezetett be, az iskoláztatási támogatást, az óvodáztatási támogatást és az anyaszállón
(babás-mamás kórterem) való tartózkodás napi díjának önkormányzati átvállalását. Ezek lényege a következőben
foglalható össze:

 A Humán Bizottság hivatalból iskoláztatási támogatásban részesítheti azt a decsi állandó lakóhellyel
rendelkező szülőt, akinek gyermeke/-i/ a tárgyév augusztus 1. napján a decsi Bíborvég Általános Iskola
tanulója. A támogatás tanulónként 8.000.- Ft, melyet legkésőbb augusztus 15. napjáig kell eljuttatni a
tanulók szüleinek.

 A Humán Bizottság ugyan csak hivatalból óvodáztatási támogatásban részesítheti azt a decsi állandó
lakóhellyel rendelkező szülőt, akinek gyermeke/-i/ a tárgyév október 1. napján a Decs Tesz-Vesz Óvodába jár. A támogatás gyermekenként 3.000.- Ft, melyet legkésőbb október 15. napjáig kell eljuttatni a
gyermek szüleinek.

 A gyermek kórházi ápolása, kezelése esetén az anya – a Humán Bizottsághoz benyújtott kérelmével kérheti az anyaszállón (babás-mamás kórterem) történő tartózkodás napidíjának önkormányzati átvállalását, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át. A támogatás mértéke összesen napi 1.000.- Ft, legfeljebb 15 (tizenöt) napra.
S k o d a Ferenc
jegyző
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Pályázati felhívás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Decs Nagyközség Önkormányzata - az előző évek hagyományai szerint - az idei évben is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva és a kötelező mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, Sági Mónika ügyintézőnél, fszt. 2. iroda. (tel: 74-595918)
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
napja.
A pályázati kiírások elérhetőek a www.decs.hu honlapon az Ügyintézés menüben a Pályázatok cím alatt, vagy a
Polgármesteri Hivatalban.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a nagyközség lakosságát, hogy a képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 2017. július 1-től - 10 évre - a Bátaszéki DPT. Bt. -vel kötött közszolgáltatási szerződést.
Ennek értelemben nagyközségünk közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtésével kizárólag a fenti
céget lehet a lakosság részéről felkérni, megbízni, más szerv, személy ezen tevékenységet nem végezhet
nagyközségünkben.
A megrendelés a 70/381-0648-os telefonszámon történhet. A szippantás ára: 1905.- Ft/m3
Skoda

Ferenc jegyző

A Bíborvég Általános Iskola is részt vett az
országos TeSzedd! akcióban
A Bíborvég Általános Iskola minden dolgozója fontosnak tartja,
hogy tiszta, rendezett legyen nemcsak intézményi, de települési környezete is. Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy a diákokban kialakítsuk a környezet- és a természet szeretetét,
formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat.
Ezt nemcsak a tanulók környezeti ismereteinek bővítésével,
rendszerezésével, az összefüggések feltárásával kell alapozni, hanem különböző akciókban való tevékeny részvétellel is.
Így már gyermekkortól kezdődően megtörtének a környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. A helyi környezeti értékek és gondok részét
képezik az iskolánk pedagógiai munkájának, 2009 óta
ÖKOiskola vagyunk, így ez a megmozdulás természetes a
számunkra.
A TeSzedd akcióban a kezdetek óta részt veszünk. Az eddigi
akciós napok is lehetőséget adtak a szülőkkel közösen végzett faluszépítő tevékenységnek. Akciónkhoz Decs település
több civil szervezete is csatlakozott: Élhetőbb Decsért Alapítvány, az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub és a Decsi Református
Temetőért Alapítvány tagjai is.
Bergerné Ifju Erzsébet
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Igazolt hiányzás szeptember 11-13. – őszi Erzsébet tábor ismét
A nyári napközis tábor után őszi táborunk is nyert a kiírt pályázaton. Így a tavalyi őszi kaland sikerén felbuzdulva,
az idei évet ismét vidám táborozással nyitottuk a 6-8. osztályosokkal. 31 tanuló és három kísérő pedagógus
(Kovács Szilvia, Szerémi Erika, Valentinyi János) élvezhette a fonyódligeti tábor programjait a Balaton parton.
A táborba külön busszal érkeztünk. Időben elfoglaltuk a szállást, így már az első nap is bőven jutott idő játékra,
kellemes időtöltésre. A tanulók és kísérőik dicsérték az ellátást és a programokat egyaránt. Természetesen fürödhettünk, kipróbáltuk a sárkányhajózást, este pedig mindenkit diszkóval várt a hangulatos rendezvénysátor.
A második napon a bátrak mászhattak falat, összemérhették ügyességüket a mini kalandpark drótpályáján, lehetett kézműveskedni, sportolni. Ebéd után sétahajóztunk a hullámzó Balatonon. Késő délután pedig sorversenyen
vettek részt tízen, a többiek szurkoltak a csapatnak. A záró estén moldvai táncokat tanultunk.
A harmadik napon szomorúan vettünk búcsút a tábortól, azzal a reménnyel, hogy még visszatérhetünk a jövőben
ide.

Katolikus Hittantábor
Az idei évben is napközis jelleggel rendeztük meg Decsen a hittantábort, 26 gyerekkel és 4 felnőtt segítővel.
Reggelente a templomban imával kezdtük a napot, amit este a fél 5-kor kezdődő istentisztelettel zártunk. Napközben a Faluházban voltunk, ahol különböző foglalkozások vártak a gyerekekre.
1. nap A délelőtt játékos ismerkedéssel telt el, először
a táborban részt vettek várdombi gyerekek is. Az ebéd
a decsi óvodában volt, majd filmet néztünk: A jövő
kezdete címmel. Délutáni foglalkozás a lelkiismeretről
szólt, amit a Hittudományi Főiskola diákja tartott, aki
gyakorlaton vett részt a héten. A napot istentisztelettel
zártuk.
2. nap. A reggeli imaóra után, a faluházban lélekemelő gyanánt padlóképes foglalkozást tartottunk az Élő
kenyér témában. Ezt követően a decsi pékségben
jártunk, ahol versenyt is szerveztek nekünk " kenyér
és kemence " címmel. Mi magunk is készítettünk mindenféle finomságot. Ezúton köszönjük Gál Miklósnak a lehetőséget! A finom ebéd után a floorball rejtelmeivel
ismerkedtünk és csapataink megmérkőztek egymással az iskola tornatermében. Míg a csoport egyik fele biciklitúrán volt, addig mi a főhadiszálláson maradva alkottunk. A templom oltárára készítettünk terítőt. Szőlőtőre kerültek levelek, a gyerekek tenyerének lenyomatai, az ujjaik nyomata, pedig a szőlőszemek. Idézettel zártuk alul a
terítőt, amit az esti áhítat alatt Kocsis László diakónusunk meg is áldott.
3. nap. A mai napon zarándoklaton vettünk részt. Első állomásunk Máriagyűd, a kegytemplom volt. Az ima, ének
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és egy kis templomismeret után az öt csapat nyolc
helyszínen ügyeskedett: volt teszt, kvíz, puzzle, I-H
játék, petanque...... Ebéd után Siklós felé vettük az
irányt a várba. Kanizsai Dorottya történetét is megismerték a gyerekek, majd megcsodáltuk a rózsakertet.
A várkápolnában elgondolkoztunk azon, hogy a katonák itt imádkozhattak csata előtt. Nagy élmény volt a
mai nap a gyerekeknek, fáradtan de lelkiekben megerősödve értünk haza.
4.napja. A reggeli imaóra alatt diakónusunk elmondta
a következő esemény jelentőségét, ".... beteg voltam
és meglátogattatok.... amit a legkisebbel tesztek, azt
velem teszitek ". A decsi idősek otthonában tettünk látogatást, beszélgettünk és imádkoztunk az idősekkel. Ebéd
után Györgyi beszélt a szentekről, kiemelten Pio atyáról. Bognár Cecil pedig lélekemelő foglalkozást tartott különféle hangszerekkel, történetekkel és egyéb kellékekkel. Záró Istentiszteleten pedig a csapatokat is értékeltük,
akik könyv és édesség jutalmat kaptak
5. nap. A mai napot a szekszárdi strandon töltöttük, ahol felidéztük a hét eseményeit. Mindenki kapott oklevelet
az együtt töltött nap emlékére. Köszönjük a Faluház dolgozóinak, az óvoda konyhai dolgozóinak, az iskola igazgatójának, az Ady utcai idősek otthon dolgozóinak, a segítőknek, hogy ebben az évben is egy szép és tartalmas
tábort szervezhettünk a gyerekeknek.
Kocsis László diakónus

Nyár az oviban
Május végén lezárult a 2016/2017-es nevelési év színes, eseménydús
szorgalmi időszaka és kezdetét vette a nyári óvodai élet. Sok kisgyermek
kivette „nyári szabadságát”, elköszönt egy időre az ovitól, így alacsonyabb
létszámmal, összevont csoportokkal működtünk. A nyár az önfeledt játék,
a pihenés időszaka kell legyen a gyermekek számára, hisz egész évben
szorgalmasan dolgoztak. Ezért ebben az időszakban arra törekszünk,
hogy a gyermekek egyetlen feladata csak a játék legyen.
Kellemesen árnyékos udvarunk
egész nap remek lehetőséget biztosított kicsik és nagyobbak számára
egyaránt homokozásra, buborékfújásra, csúszdázásra….A délutáni
pihenést légkondicionált helyiségeinkben oldottuk meg a nagy forróságban.
Július hónapban bezárta az óvoda
egy kis időre kapuit, hogy megtörténhessen a teljes belső megújítása.
Minden helyiség szép új köntöst
kapott, a megfakult csoportszobákat, öltözőket átfestettük, az ajtókat lemázoltuk. Szorgos kezek takarítottak, rendezkedtek, hogy az új nevelési évben megújult csoportszobákkal várhassuk régi és új ovisainkat.
Az elmúlt évben megtartott sok színes program folytatásaként az idei évben is egy nagyszabású családi nappal indítjuk az évet Mihály napi játszó
délelőtt címmel, melyen az ovisok és családjuk közösen próbálhatják ki a
régi idők gyermekjátékait. Gyönyörű óvodánkban izgalmas, kalandokkal
teli év elé nézünk a 2017/18-as nevelési évben is.
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Dátumok – események a Decsi Hagyományőrző Férfikórus életéből
Június 23-24-25. Hajdúszoboszlón, az országos nyugdíjas „Ki Mit Tud” döntője: a főtéren felállított nagysátorban
közel kettőezer néző előtt sárközi népdalcsokrokat énekeltünk, amit a lelkes közönség vastapssal köszönt meg.
A zsűri a legmagasabb kitüntetéssel, Kiemelt Arany minősítéssel értékelte a produkciót.
Augusztus 26-27. A Kárpát-medence legjobb népzenei együttesei, szólistái között
léptünk fel Egerben, a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA Országos Gálaszintű, Aranypáva Nagydíjas népzenei rendezvényén. Országos Arany minősítés, Aranypáva Díj és
a zsűri különdíja.
Szeptember 16. Kereki Tojás és Szüreti
Fesztivál Kerekegyháza
Már évek óta remek kapcsolatot ápolunk a
Kereki Nótásokkal. Ők szerepelhettek nálunk a férfikórus meghívására a tavalyi
Népművészet Napján. Most mi voltunk Kerekegyházán. Talán az ország legnagyobb
fogatos és lovas felvonulására hívtak bennünket, ami a város utcáin 13 órától 16 óráig tartott. A fogatos felvonulás után a színpadon a boros nótákat, valamint sárközi népdalok énekelünk.
Szabó Sándor elnök

Tájékoztató
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 121/2017.(VI.7.) önk.-i határozatával fogadta el – 2017.
július 1-jei hatállyal - az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő kisbuszok üzemeltetésének új szabályzatát, melynek legfontosabb előírásai a következők:
A) szürke kisbusz:




A kisbusz elsődlegesen falugondnoki feladatok ellátására, valamint az önkormányzat és a
Decsi Polgármesteri Hivatal napi feladatainak ellátására lehet igénybe venni.
A gépjárművet magáncélra nem lehet igénybe venni, hétvégén is csak egy megrendelőnek
lehet használatba adni, míg külföldi útra csak a képviselő-testület előzetes engedélyét követően
lehet igénybe venni.



Az önkormányzat az előkalkuláció alapján a várható díj megfizetésével kapcsolatban előleget
kér, mely a díjnak 50 százaléka.



A kisbusz igénybevétele esetén a decsi székhelyű egyesületek, decsi alapítványok kilométereként 80.- Ft+áfa, míg az egyéb szervezetek, intézmények kilométereként 120.- Ft + áfa díjat
kötelesek megfizetni, az igénybevevőnek tankolnia nem kell.



A buszon szeszesitalt fogyasztani és dohányozni tilos, használat után a gépjárművek tisztán kell visszaadni.



A szabályzat részletesen tartalmazza, hogy adott esetben mik terhelik a megrendelőt.

B) piros kisbusz:




A kisbusz elsődlegesen közösségi, kulturális és szabadidős feladatok ellátására lehet
igénybe venni.
A gépjárművet magáncélra csak kivételes esetben lehet igénybe venni, hétvégén is csak
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egy megrendelőnek lehet használatba adni, míg külföldi útra csak a képviselő-testület előzetes
engedélyét követően lehet igénybe venni.



Az önkormányzat az előkalkuláció alapján a várható díj megfizetésével kapcsolatban előleget
kér, mely a díjnak 50 százaléka.



A kisbusz igénybevétele esetén a kedvezményezettek az üzemanyag költséget, az előbbi körbe nem tartozó egyéb szervezetek, intézmények kilométereként 120.- Ft + áfa díjat, míg magáncélra 150.- Ft + áfa díjat kötelesek megfizetni, az igénybevevőnek tankolnia nem kell.
Magáncélra történő igénybevétel esetén 50.000.- Ft kauciót kell megfizetni, legkésőbb a
gépjármű kulcsának átvételéig! Baleset okozása esetén a 10 %-os biztosítói önrész ebből kerül
levonásra!




A buszon szeszesitalt fogyasztani és dohányozni tilos, használat után a gépjárművek tisztán kell visszaadni.



A szabályzat részletesen tartalmazza, hogy adott esetben mik terhelik a megrendelőt.

A kisbuszok Üzemeltetési Szabályzata és az igénylésükről szóló megrendelő lap megtekinthető és kinyomtatható
a www.decs.hu honlapon.
Az igénylőlapokat a Decsi Polgármesteri Hivatalnál, Kertész Amáliának kell leadni (74/595-917, fsz. 3. ajtó).
Skoda

Ferenc jegyző

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub nyári eseményei
Tekintettel a nagy melegre a nyári hónapokban csak kéthetente tartottunk klubfoglalkozást.
Viszont július végétől beindult az élet, mert eldöntöttük, hogy részt veszünk az Életet az Éveknek megyei szervezete által szeptember 9-én Tamásiban megrendezésre kerülő megyei dalos találkozón.
A kórus létszáma szépen összeállt, 12 fő döntött úgy hogy énekelni szeretne, és részt kíván venni a találkozón.
Régi álmom valósult meg, évek óta tervezem, hogy zenei kísérettel énekeljünk, sajnos ez idáig, különböző akadályok miatt
nem jött létre, most viszont sikerült, és 3 fő citera zenekar kísérte a megyei találkozón dalainkat, Lázár János, Juszt Viktória és Kozma Erzsébet. Velünk együtt nagy lelkesedéssel készültek erre az eseményre, aminek az eredménye is meglett,
hiszen igencsak nagy sikerünk volt ezen a rendezvényen,
szűnni nem akaró tapssal jutalmazott bennünket a mintegy
250 fős néző közönség.
Nagyon rövid volt az idő a felkészülésre, ezért hetente két alkalommal is próbáltunk, és tanultuk a dalokat.
A dalcsokrot Lázárné Etuska állította össze, és tanította be, nagyon megdicsérte a csapatot a szorgalmáért, a jó
hangokért, az egymásra figyelésért és nem utolsó sorban a lelkesedésért.
Közben augusztus 19-ei Falunapra is lázasan készülődtek a nyugdíjas klub tagjai, hiszen ott is előadtak egy vidám, mókás dalos jelenetet, a jelenlévők nagy tapssal jutalmazták őket.
Ezt követően augusztus 27.-én egy 80 éves születésnapot ünnepeltünk, Becker Andrásné személyében, ahol a
család vendéglátásával Bözsikének egy meglepetés eseményt szerveztünk, melyen részt vett a család apraja,
nagyja, a nyugdíjas klub tagjai, a ,,Gyöngyösbokréta” asszony kórusa, volt klub tagok, barátai és volt énekes társai. A létszám 80 fő volt, énekekkel, verssel, zenével, tűzijátékos tortával, ajándékokkal köszöntöttük. A család
pedig mindenkit megvendégelt egy saját készítésű csipetkés kakaspörkölttel, süteménnyel, italokkal. A hangulatot tetézte, a finom rozé bor, és a mulatós zenét szolgáló zenekar. Nagyon jól éreztük magunkat és köszönjük a
Bözsike lányainak és a család minden tagjának a hozzáállását, a finom estebédet, a figyelmes kiszolgálást, és az
anyukájuk iránti mérhetetlen szeretetet.
Nem szeretnék dicsekedni, de mint azt a kitüntetés átvételekor is elmondtam boldog és büszke vagyok rá, hogy
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ebben az évben a decsi Képviselő Testület egyhangú döntése
alapján, én vehettem át a Decsért Emlékplakettet. Nagyon köszönöm, hogy rám gondoltak, és mindenkinek, aki bármilyen
módon gratulált, megerősített abban, hogy megérdemeltem, és
együtt örült velem. Kívánom, hogy még sok ember részesüljön
ebben az érzésben, és vehesse át ezt a megtisztelő elismerést.
Visszatérve a nyugdíjas klub terveihez, ősz programjaink közül
néhány, október elejére 3 napos kirándulást szervezünk Pécs
és környékére, részt szeretnénk venni a megyei sport napon,
amely Iregszemcsén lesz, tervezünk egy 140 fős évzáró bált
novemberben, egy kis karácsonyi ünnepséget és hát természetesen az Idősek napi rendezvényen is ott leszünk.
Előrelátó terveink mindig vannak, és remélem ad a Jó isten erőt és egészséget, hogy meg is valósítsuk őket.
Kívánok mindenkinek napfényes szép őszi napokat, hangulatos szüreteket, és nagyon jó egészséget.
Leimszider Lajosné klub vezető

Decsi Romákért Egyesület
2017.július 22-én, Decsi Romafesztivál, című programot valósítottunk meg. Az ünnepség nagy érdeklődést váltott
ki nem csak falunkban, hanem a megyében a környező falvak területén is. Ahhoz, hogy minden jól sikerüljön az
előkészületek már több héttel az ünnepség előtt elkezdődtek. Az esemény előtt hetekkel, plakátokkal, szórólapokkal hirdetésekkel, terjesztettük a programot. A színes és tartalmas program leforgása alatt, több embert vonzott, a nyitó áhítat kellemes tartalmas kezdő akkordja volt a rendezvénynek. A rendezvényen több roma hagyományőrző tánccsoportok képviseltette magát, a Csillagrózsa Népművészeti hagyományőrző Tánccsoport is fellépet, egyedi programot adtak elő a színpadon. A nap folyamán együtt örvendezhettünk ünnepségünknek a népviseletben öltözött meghívott résztvevők az előadásoknak megfelelően hagyományba kapcsolódtunk be, amely összeköt a múlttal és szép jelképe annak,
hogy a roma és nem roma együttléttel egybe kötve jelenítettük meg a színpadon. Ezen a közös úton a legfontosabb feladat, az volt örvendeztünk egymásnak, mert a lelkünk abban mutatkozik meg, hogy őszintén tudunk örvendezni
fiainkkal, leányainkkal, vendégeinkkel és mindenkivel, aki szívvel lélekkel velünk volt. Mert ez az öröm teszi ünneppé az ünnepet, ezek a gyökerek teszik
élővé az ünnepeket szokásokat, hagyományokat. A rendezvények megvalósítása mellett találkozunk másokkal és önmagunkkal, nyitottabbá, befogadóbbá,
megértőbbé válunk. Szép sikeres fellépéséket tudhatunk magunk mögött, annál is inkább mivel meghívást kaptunk Horváth országba a Borovoi Nemzetközi
Fesztiválra. A kiutazás 2017.06.24. én vette kezdetét megérkezésünkkor az
első utunk a Bukovári víztoronyhoz és a Dábi kolostorhoz vezetett, amit meglátogattunk a tolmács beszélt az ott lévő történésekről, azonkívül elmentünk Dráva folyóhoz, nagyon szép környezetben a gyerekek meg fürödtek, valamint malacsütésen is részt vettünk. A déli órákban értünk a fogadóhelyre, ahol nagyszeretettel fogadtak bennünket, kísérőt is kaptunk.13. órakor- kerekasztal beszélgetés során a tolmács közvetítésével a szervező elmondta a nap eseményeit. A
program - délután 2. órakor kezdődött utcai felvonulással. A forrónyári napon néhány száz méteren keresztül,
több száz hagyományőrző tánccsoport utcai felvonuláson vittük a Decsi motívummal díszített magyar zászlót,
valamint a cigányzászlót is, az eseményen a színpompás hagyományőrző tánccsoportok minden utcasarkon
meg álltak mindenki táncolt. Az ott lakó emberekből szeretett és barátság áradt, mindenkit megkínáltak pogácsával, süteményekkel, aprócsokoládéval, ásványvizet, osztottak, természetesen (borral, sörrel, pálinkával kínálták a
férfiakat. Megérkeztünk a színpad helyszínére ahol felléphettek a néptánccsoportok a fesztiválon mindenki hozta
a saját színvonalát, kultúráját. A tánccsoport nagysikerrel szerepelt a színpadon, a romatáncot vastapssal jutalmazta a nagyérdemű Horváth országi közönség. Az ott töltött időszak, alatt barátságok kötődtek jövőre visszavárják a tánccsoportot, felejthetetlen élményekkel tértünk haza. Fontosnak tartjuk hagyományaink megőrzését,
hogy a következő nemzedékek ápolják és megőrizzék a roma hagyományokat, a népi kultúrát.
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Ez év április hónapban, tánccsoportunk fellépet a Takler tanya rendezvényén, ahol sikeresen szerepeltek, valamint a megyékben kaptak fellépési lehetőséget. Ez év augusztus 26-án Ismerd meg a cigánykultúrát című programkerült megrendezésre. Kiemelkedő szerepnek tartsuk az integráció folyamatát is, hiszen rendezvényeinkkel
lehetőséget teremtünk arra, hogy a társadalom minden tagja és csoportja másokat megismerhessen, ezúton
megteremtjük a közös kölcsönös előnyökön alapuló társadalmi együttműködés létrejöttének alapjait.(Program
folyamat:2017.október 6-án roma kiállítást tartunk a Faluházba, október 21-én- kulturális rendezvény megtartása,
valamint december 09-én találkozás a Sárszegben Decsen, című program kerül megrendezésre.
Gómány Ernőné elnök
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Decs, Sárközi lakodalmas
2Kempinges találkozónk július közepén Decs nagyközségben Tolna megye Szekszárdi járásában, a Sárközben
került megrendezésre. A Sárköz, mint néprajzi kistáj a magyar néprajztudományban többnyire Alsónyék, Decs, Őcsény, Sárpilis, Báta és
Pörböly községek területét jelenti. E térség páratlanul gazdag népművészetének köszönhetően 2012-ben felkerült a szellemi és kulturális
örökség hazai listájára. A Sárköz egyik legnagyobb folklór programja
a Sárközi Lakodalmas, amelyet az idén Sárpilis rendezett. A hagyományápoló programot először 50 éve Sárközi Napok címen rendezték. Az idei a XXIII. Sárközi Lakodalom.
Kempingtáborunk a Decsi futballpálya melletti hatalmas fákkal körülvett parkban volt. Csak mi használtuk a focipálya vizesblokkját, amely
mindig tiszta volt, és a melegvíz is rendelkezésre állt. Az áramellátást
is ügyesen megoldották. Nem volt áramszünet, és éjszaka is volt megfelelő világítás. Biztonságunkra 24 órában
mezőőrök vigyáztak egy nagy kutyával. Klubunk új beruházásait most vehettük birtokba, ugyanis lett sátor, végleges lett a sörcsapoló és itt üzemeltük be a zenegépet.
A társaság nagy része már szerdán megérkezett. Nem győztünk csodálkozni a remek elhelyezés miatt, ugyanis
felkészültünk arra, hogy a rekkenő hőségben a napon fogunk olvadozni a járműveinkkel együtt. A kellemes hűvös helyen jól esett kortyolni a frissen csapolt sört. Délután Gyöngyike már figyelmeztetett, hogy este jön a meglepetés, óvatosan bánjunk a kajával. Micsoda helyi finomságot kaptunk! Lepény zsírral megkenve és pirospaprikával megszórva. Ez remek sörkorcsolya volt. A délután folyamán az alpolgármester úr többször meglátogatott
és érdeklődött, hogy mindent rendben találunk-e, van-e még kívánságunk?
Este volt még egy vendégünk: Sárközi Mátyás, decsi lakos. Népviseletbe öltözve érkezett, elszavalt egy Radnóti
verset, énekelt, mesélt színes életéről, szerepléseiről, utazásairól, majd kedvesen elbeszélgetett velünk. Vele a
további napokban is találkoztunk és jó ismerősként üdvözöltük.
Csütörtökön reggel Gyöngyike frissen sült apró pogácsával
kedveskedett, később gyümölcslevest, ill. kompótot kínált.
Jutott belőle mindenkinek. 10 órakor jött értünk a busz, indultunk kirándulni Pörbölyre. Itt átszálltunk a Gemenci Erdei
Vasútra és kellemesen elzötyögtünk az erdőben. Útközben
figyeltük, hogy sikerül-e látni esetleg lefotózni erdei vadat.
Vadmalac csordát a bokrok között mindkét oldalon láthattunk, tehát volt sikerélmény. Lassi megállónál kiszálltunk.
Ott a múzeumban megnéztük a Halászati Kiállítást. Idegenvezetőnk ismertette a halfogás ősi eszközeit és módszereit,
pl: a vető- és kerítőháló alkalmazását, a kereső halászat technikáját. Sétáltunk egy keveset a vonat érkezéséig,
fotóztunk, majd felszálltunk a vonatra, azután a Pörbölyön a minket váró buszra és hazamentünk.
Este a helyi Művelődési Házba mentünk gyalog vacsorázni. A színházteremben gyönyörűen terített asztalok vártak. Ott volt a decsi polgármester, alpolgármester és a sárpilisi polgármester. Bálint Gyöngyi - akinek Decs a szülőfaluja és jelenleg is a képviselőtestület tagja - mint a találkozó szervezője köszöntötte a megjelenteket. Szóltak
néhány szót még a megjelent vezetők is. Ezt a rendkívül meleg fogadtatást dr Abonyi Mátyás, a klub elnöke köszönte meg. Vacsora előtt és után is egy nyolcfős női együttes adott műsort. Aranyosak voltak a korunkbeli hölgyek, amikor előbb pom-pom lányokként szerepeltek, majd a Kis Grófo sikerdalának átírt szövegére bolondoztak.
A vacsora pompás volt. Kakaspörkölt csipetkével és savanyúsággal, majd rétes. Olyan sokat kaptunk, hogy a
maradékból másnap délben jóllakott a társaság.
A hölgyek műsorszámát kísérő harmonikás a vacsora után remek számokat játszott. Ez táncra csábította a társaság nagy részét, majd hazaindultunk, de hazafelé még betértünk az útba eső Kanizsa Kocsmába. Itt a zenésztől
Török Pista elkérte a harmonikáját. Söröztünk boroztunk és énekeltünk, majd kifáradva hazasétáltunk.
Pénteken délelőtt gyalogosan indultunk Decsen a Sárközi Tájházba és a Babamúzeumba. A Tájházban egy módos gazda lakásába pillanthattunk be. Volt ott 1863-ban, 1891-ben készült festett bútor, gyönyörű szőttesek,
kályha, szövőszék 1890-ből, hímzett terítők, gyöngyfűzések. A Babamúzeumban Farkas Lászlóné Pál Bözsi babái láthatók, amelyek a születéstől a halálig viselt ruhákat mutatják be különböző élethelyzetekben. Hazai és külföldi kiállításokon is bemutatásra kerültek ezek a babák. Ez után Pál Bözsi csodás festett bútorait csodáltuk meg.
Délután buszos kirándulás következett. Grábócra mentünk a csodálatosan szép szerb ortodox templomot és kolostort megnézni. Ez a szerb egyház tulajdona. Jelenleg csak egy fiatal pap lakja, aki nem tud magyarul. A faluban már nem lakik szerb, aki hívőként ide járna. Akikkel korábban magyarul kommunikálni lehetett azok meghaltak. Itt Grábóc polgármestere fogadott, aki ismertette a templommal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy ez
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a templom az egész Kárpát-medencei szerbség szellemi és vallási központja volt. 1585-ben alapították és innen
kezdve 1974-ig, az utolsó szerzetes haláláig folyamatosan működött. A mostani templom 1736-1741 között épült.
Művészetileg is kiemelkedő alkotás az ikonosztáza, amely 1768-ra lett kész. A templomot és az időközben szociális otthonná alakított kolostort 1994-ben a szerb egyház ismét birtokba vette.
Hazafelé útközben egy magaslaton megnéztük a Mausz kápolnát, amelyet 1891-ben Michael és Anna Mayer
épített. Innen remek kilátás nyílik a Sárközre egészen a Dunáig.
Este ismét közös vacsorára indultunk a Művelődési házba. Meglepetés műsor most is volt a vacsora előtt és után
is. Hat amatőr ének-művész adott műsort. Népdalt, operettet és műdalokat énekeltek. Nagy tapsot kaptak. A vacsora babgulyás volt. Kiadós, nagy adagokat kaptunk szabad
merítéssel. Utána tejfölös, borsoskalács volt, ami helyi speciális
étel. A vacsora utáni műsorszámok után a szintetizátoros zenész még játszott egy kicsit, amire néhányan táncoltunk. Hazafelé menet, néhányan ismét betértek a már megszokott kis
kocsmánkba, majd hazabaktattunk.
Szombat délelőtt el kellett volna menni Sárpilisre a református
templomba a „Gyöngy a sárban” című film vetítésére, de inkább
a pihenést választottuk. Jó is volt, hogy otthon maradtunk, mert
hangos zeneszóval egyszer csak bejött a kempingünkbe egy
lakodalmas lovas kocsi a vőféllyel és nagy éneklést csaptak. Mi
csatlakoztunk a dalosokhoz, majd többen táncra perdültünk. Megkínáltuk sörrel a lakodalmasokat, majd elintegettük őket. Az előző napi vacsora maradéka most is elég lett volna ebédre mindenkinek, de sajnos a melegben
a babgulyás megromlott, így csak a borsos-tejfeles tészta volt a közösből, az ebéd többi részét mindenki maga
biztosította a készletéből.
A busz fél 2-re jött, hogy Sárpilisre szállítson a lakodalmi előkészületeket megnézni. Jókor érkeztünk. A menyasszony már
a színpadon állt, egy szál alsóneműben, és az asszonyok elkezdték öltöztetni. A színpad előtti téren pedig, nagyon sok
gyönyörű sárközi ruhába öltözött lány és asszony énekelt kart
-karba öltve. Közben eleredt az eső. Féltve a szép színes ruhákat az esőtől a nők felkapták a felső szoknyájukat a derekukhoz, úgy áztak, vagy menekültek az eső elöl a sátorba.
Szerencsére nem volt nagy eső, hamar elállt. Közben megérkeztek a vőlegényes háztól. Fergeteges táncot roptak a férfiak! Azután asszonyok és férfiak együtt látványos táncot jártak.
Csodaszép volt a százkarikás tánc is. Ilyen színpompás műsort máshol nem lehet látni! Mindezt több százra dagadt nézőközönség előtt tették. A vőfély kikérte a menyasszonyt. A
menyasszony megköszönte szüleinek, hogy felnevelték és a pár együtt levonult a megérkező hintókhoz. Az
egész násznép hintóra szállt, és elkocsikáztak. Ekkor mi is visszamentünk a buszhoz, és hazaindultunk.
A lakodalomba este 7 órára kellett visszajönni. Otthon kicsinosítottunk magunkat. Csak néztük egymást, hogy
milyen mások vagyunk elegáns ruhában. A busz visszavitt Sárpilisre. A lakodalmi sátorban elfoglaltuk a nekünk
kijelölt helyet. A sátorban közel ezer ember részére terítettek. Sok
külföldről érkezett vendég is volt. Megkaptuk a fogadópálinkát az
emlékbe kapott feliratos kis cserép csuporból. Szólt a zene, váltották egymást a zenekarok. Megkezdődött a vacsoráztatás. Bőséges, és finom volt az étel: leves, pörkölt, sültek, sütemény, éjfélkor
töltött káposzta. Étkezés után a táncé volt a főszerep. Csodálattal
néztük, hogy milyen kulturált táncot roptak a táncosok. Igyekeztünk mi is helytállni. 2 óra után csapatunk elindult a buszhoz. Nagyon jól szórakoztunk remek élményben volt részünk.
Vasárnap még a délelőtt folyamán el kellett hagyni kempingünket,
mert focimeccs volt meghirdetve. Sikerült kissé kipihenni magunkat, és folyamatosan távoztunk az általunk „decsi liget”-nek nevezett kempingből.
Felejthetetlen, csodás napokat töltöttünk Decsen. Köszönhető ez annak, hogy Bálint Gyöngyi és párja, Horváth
Józsi olyan nagy odaadással, szeretettel, sok szervező munkával teremtették meg a lehetőségét annak, hogy a
kempingezés létrejöhessen. Köszönet illeti Decs vezetőit, akik biztosították a focipályán a kempingezéshez az
infrastruktúrát, engedélyezték a Művelődési Ház használatát és köszönet a velünk kapcsolatba került sárpilisi és
grábóci polgármestereknek, akik lehetővé tették a régió nevezetességeinek megismerését.
Katona Júlia az MCCC sajtó szóvivője
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