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Szociális tűzifa
Decs Nagyközség Önkormányzata a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott pályázata alapján a
miniszteri döntésnek megfelelően 5.298.440
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Önkormányzatunk a támogatást a keretösszeg erejéig használhatja fel, a jóváhagyott
tüzelőanyag mennyisége 298 erdei köbméter
keménylombos tűzifa. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a minisztériumi támogatást
saját forrásból kiegészíti, így minden jogosult
igénylő 2 köbméter tűzifában részesül.

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
(phdecs@decs.hu)
Központ:
595-900
Polgármesteri titkárság
595-903
Jegyzői titkárság
595-911
Anyakönyvvezető:
595-916
Hagyaték, gyermekvédelem:
595-918
Adóügyek: - gépjárműadó
595-904
iparűzési adó
595-908
Földügyek:
595-906
Szociális ügyek:
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
Alisca Terra
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: +36 74/528-850
Email: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu
Tarr Kft.
Hibabejelentés telefonon:
Tel: 1223 vagy +36 74/ 416 000
E-mail: info@tarr.hu

Decs Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testülete minden kedves
decsi lakosnak áldott,
békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet kíván!
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Reformáció 500
A reformációi 500. éves évfordulója kapcsán a Decsi Református Egyházközség méltóképpen kívánt megemlékezni e történelmi eseményről, amely az egyház és Európa megújulását is eredményezte a 16. században. A reformáció folyamata azóta is zajlik, hiszen Kálvin János utódaiként valljuk mi is, amit 1543-ban megírt könyvében
olvashatunk: „Az egyházat szüntelen reformálni kell.”
2017. október 14-ét jelölték meg a „reformációi emléknap” megtartására.
Papp Zsolt Endre lelkész bevezetőjében elmondta egy régi álma teljesedett be a reformációi emléknap kapcsán.
2012 óta, amikor is, lelkipásztor feleségével Decsre kerültek arról álmodott, egyszer tele lesz a nagy múltra viszszatekintő templom. Ez október 14-én valósággá lett.
Igehirdetésében arról beszélt, hogy a templom, amely a reformáció 500. évében 615 éves, mindig tájékozódási
pont. Aki oda betér, lelki békét, megnyugvást, és „friss levegőt, élő
vizet, Krisztust talál, élő hitet.”
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár ünnepi beszédében
visszatekintett a reformáció kezdeteire, s hangsúlyozta, ha nincs
reformáció, ma nincs magyar nemzet, s nincs anyanyelv. Sok
mindent köszönhet Európa a reformációnak.
Horváth István országgyűlési képviselő az ember felelősségéről
beszélt, akinek helyt kell állnia a saját közösségében, hogy értékes tagja legyen a társadalomnak. Nagyszerű dolog, ha ezt reménységgel és hittel teszi.
Antal Zsolt Decs Nagyközség polgármestere örömét fejezte ki,
hogy a reformáció 500. évfordulója kapcsán megújulhat a református templom, a megújításhoz hozta az Önkormányzat támogatásáról szóló határozatot is.
Rácz József szívére helyezte a hallgatóságnak, hogy hit nélkül
nincs jövő. Egyre kevesebben vagyunk, de hittel a szívben erősek maradhatunk.
Az emléknapot, a Pécsi Református Gimnázium Kórusának énekei, a Kajsza kvartett műsora, a Decsi Református
Egyházközség énekkara és a gyermekek szavalatai színesítették.
Íme néhány mondat a gyermekek műsorából:
Az európai reformáció 1517. október 31-én indult el az Úr Isten kegyelméből szíveket megjobbító útjára. Ezért
október 31-ét a református egyház születésnapjának is nevezzük.
Decs népe már 1540-ben befogadta és elfogadta a reformáció tanait. 1. papja, Gergely pap, aki jó és hű tanítónak
bizonyult Decsen.
Nehéz sorsa volt akkor Decsnek, de Magyarországnak is. Decs mellett vezetett el akkor a törökök hadi útvonala,
így sokszor jártak fosztogatók Decsen.
A decsi templom, 1611-ben került a reformátusok tulajdonába. Egy 1647-ben írott levél arról számol be, hogy a
Dunán inneni részeken, a református gyülekezetek közül egykor a leghíresebbek voltak: Tolna, Bölcske, Dunaföldvár, Decs.
Nehéz körülmények között, de mégis Isten iránti hűséggel és benne bízva, próbálta az akkori ember az életét élni.
Amilyen nehéz sora volt akkor az embereknek, olyan nehéz sora volt a templomnak is.
1773-ban tűzvész pusztított Decsen az Öreg utcában. Leégett a
templom, a mellette lévő harangláb, és sok-sok ház. Egy évig a
szabad ég alatt tartották a decsi reformátusok az istentiszteletet.
Ennek a tűzvésznek az emlékére döntöttek úgy a reformátusok,
hogy a mennyezet a csillagos égboltot ábrázolja. A csillagos égbolt alatt benn is, kinn is rácsodálkozhatunk a teremtő Isten nagyságára és jóságára.
Tudjuk, ő annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött Fiát adta
értünk, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
Ma 2017-ben is hangzik ez az üzenet a világban. Vajon meghallja
valaki? Mert Decsen élnek 4100-an. A legutolsó népszámlálás azt
tanúsítja, hogy 1600 ember katolikus. 350 ember református.
2000 ember pedig nem szereti, és nem ismeri a jó Istent. Decsen
vasárnaponként negyvenen vannak az istentiszteleten.
A reformáció elindulása óta eltelt 500 év. Vajon a felnövekvő generációnak mit hoz a következő 500 év? Megtanítják-e a szülők nekik, mit tett értük Isten? Megtanítják-e nekik, hogyan szereti őket az Úr Jézus Krisztus?
Mert az bizonyos, hogy Isten és az ember szeretetére épül fel a jövő. Ha nincs hit, ha nincs remény, ha nincs szeretet, nincs jövő. Ha ezek megvannak, reménységgel nézhetünk minden előttünk álló akadály elé.
A templomban megtartott alkalom a Faluházban folytatódott szeretetvendégséggel, s azoknak a bibliáknak és
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hímzéseknek a kiállításával, amelyek szorosan kötődnek a reformációhoz, s reformációi
örökségünkhöz.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, s felajánlásokat, amellyel a reformációi emléknap
széppé tételéhez hozzájárultak.
Köszönjük Nagy Brigittának és Izsák Kálmánnénak, hogy rövid idő alatt 4 sárközi hímzéssel ellátott könyvjelzőt készítettek el, hogy
vendég előadóinknak méltó ajándékot adhassunk az emléknap kapcsán.
Köszönjük a kiállításhoz felajánlott bibliákat
Nemes Erzsébetnek,Izsák Kálmánnénak,Vincze Áronnak,
Nagy Zoltánnak, és Korsós Andrásnak.
Köszönjük a hímzéseket Farkas Lászlónénak,
Izsák Kálmánnénak, Benedek Andrásnénak,
Nagy Zoltánnénak, Dávid Mihályné Tóth Erzsébetnek, Nemes Józsefné Asztalos Sárának, a Szekeres családnak, akik Császár Istvánné Széll Judit munkáit hozták, Farkas Sándorné Tóth Évának, Dömötör Erzsébetnek, Német Mihálynénak,
Zrínyi Józsefnének, Pataki Imrének, aki Ivanizs Erzsébet munkáit hozta, Medgyesi Máriának, aki Békás Jánosné
munkáit hozta és Decsi Kiss Jánosnak, aki régi használati tárgyakat újjászületett formában állított ki.
Szívből örülők, mint lelkipásztor annak, hogy a gyülekezet szép számmal volt jelen ezen a napon, a presbitérium
egy szívvel és lélekkel vett részt az előkészítésben és minden munkában.
Isten gazdag áldása kísérje a decsi reformátusok életét és munkáját.
Papp Zsolt Endre református lelkész

A Helyi Értéktár értékei 2016-2017
Már beszámoltunk a Decsi Kapu hasábjain, hogy mennyire fontos, hogy az egykori és a mai Decs szellemi, anyagi, természeti és közösségi értékeit a következő generációknak megőrizzük és átadjuk. Mi, a Decsi Értéktár Bizottsága ebben a munkában az Ön segítségére is számítunk, és várjuk javaslatát méltó, egyedi és megőrzendő
helyi értékekre a következő kategóriákban:
agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális
örökség, sport, természeti környezet, turizmus vendéglátás.
A Helyi értéktárba 2016-ban felvett értékek:
- A Decsi Református Egyház főkötő hímzésű úrasztali terítője, teljes szószéki készlete
- Fodorné László Mária népművészet mestere munkássága
- Helyi kerek kalács
Ezekből a javaslattokból a Tolna Megyei Értéktár Bizottság határozatával a Tolna megyei Értéktárba került Kulturális örökség kategóriában
- A Decsi Református Egyház főkötő hímzésű úrasztali terítője, teljes szószéki készlete
- Fodorné László Mária népművészet mestere munkássága
Helyi értéktárba 2017-ben felvett értékek:
- Decsi Kiss Mária Király Zsiga díja gyöngyfűző népi iparművész munkássága
- Nagy Zoltánné gyöngyfűző népi iparművész munkássága
- Dömötör Erzsébet gyöngyfűző népi iparművész munkássága
- Benedek Andrásné szövő népi iparművész munkássága
- Decsi Hagyományőrző Férfikórus munkássága
- Zrínyi Miklós szódásüveg gyűjteménye
Ezekből a javaslattokból a Tolna Megyei Értéktár Bizottság határozatával a Tolna megyei Értéktárba került Kulturális örökség kategóriában
- Decsi Hagyományőrző Férfikórus munkássága.
Mindezekről már tájékozódhat a decsi honlapon. http://decs.hu/ertektarba-felvett-ertekek.html
Örömmel várunk ezután is minden ötletet, javaslatot! Írja meg nekünk, mit tart védendő és megőrzendő értéknek,
amitől Decs olyan sajátos, jellegzetes, amilyennek ismerjük. Gyűjtsük együtt további értékeinket!
Decsi Értéktár Bizottság

Oldal 4

Decsi Kapu

Egy kiállítás margójára
Kiállítás megnyitóra került sor advent első vasárnapján a Faluházban, immár 26. alkalommal. Egy kiállítás megszervezése sohasem egyszemélyes munka. Köszönöm a segítséget Bognár Cecilnek, akinek meghívására a bonyhádi Markovics Mihály ikonfestő és Móser Zoltán fotóművész képeiben gyönyörködhetett a helyszínen megjelent mintegy száz érdeklődő. Aki nem volt ott, de szeretné a képeket megtekinteni, megteheti december 26-ig.
A hagyományokat folytatva az adventi koszorú m egáldásával kezdtük rendezvényünket. Az első lila gyertya meggyújtásakor, - melyet Antal Zsolt polgármester úr végzett – végig gondolhattuk azokat a prófétai jövendöléseket,
amelyek a Messiás eljövetelét előre meghirdették. Isten annyira szeret minket, hogy már születésünk előtt gondja
volt ránk. Jézus bennünket helyettesítő áldozatát előre hirdették a próféták. Hangzik mai is, utólag ez az örömhír:
’Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen’.
Gyertyagyújtás alatt a Decsi Hagyományőrző Férfikórus énekelt a Jézusvárásról. Ezután Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi gondolatait mondta el, melynek vezérfonala az adventi remény, a közösségi összefogás és az egymásra odafigyelés volt. A kiállítás megnyitón nagyon színvonalas műsort adtak - karácsonyi énekekkel - a Decsi Bíborvég Általános Iskola citeracsoportjának tanulói Kozma Erzsébet igazgatóhelyettes vezetésével. Papp Zsolt Endre református tiszteletes Úr szívhez és lélekhez szóló beszédének végén Ady
Endre Harang csendül versével kívánt áldott ünnepeket a falu lakosságának:
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Ezután a művészek bemutatása következett az életrajzuk ismertetésével, majd személyesen is szóltak a
jelenlévőkhöz. Itt hely hiány miatt nem tudjuk a teljes életutakat ismertetni, beszéljenek inkább helyettük
a képeik. Két közvetlen, barátságos embert ismertem meg bennünk, akik elmondták, hogy ilyen színvonalas kiállítás megnyitójuk még nem volt. És mi a céljuk ezeknek a kiállításoknak? Legyen az adventi vagy
húsvéti. Jó megállni ebben a rohanó világban és találkozni a széppel és értékessel, hisz csak rohanunk,
csináljuk a mindennapi rutin munkánkat. A képeket nézegetve jó rendezni a gondolatainkat. Akár végiggondolhatjuk, hogy mit jelent számomra a hit? Karácsony nekem Jézus születésének ünnepe, vagy csak
a fenyőfát és ajándékokat ünneplem. Vagy esetleg csak a nagylakomákról szól? Ott lesz az otthonomban
a kis Jézus? Kedves olvasó, arra kérlek, válaszold meg magadnak ezeket a kérdéseket. Ha számodra a
karácsonykor Jézus születése fontos, akkor gyere el a templomba december 25-én a 9.45-kor kezdődő
szentmisére és ünnepeljünk együtt.
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A rendezvényt agapéval zártuk. Ezúton mondok köszönetet a Decsi Katolikus Egyházközség tagjainak,
akik a szeretetvendégség elkészítésében és a szervezésben részt vettek.
Kívánok én is családom nevében minden kedves Decsi Kapu olvasónak áldott, békés boldog karácsonyi
ünnepet!
Kocsis László diakónus
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS A KATOLIKUS PLÉBÁNIÁN
Advent első vasárnapja előtti szombaton benépesült a plébánia hittanos gyerekekkel és szüleikkel. Imádkoztunk, beszélgettünk, majd elmondtam egy történetet adventtel kapcsolatban:
Egy gazdag ember kihirdette, hogy a közelgő ünnep alkalmával gabonát oszt a szegények. Az egyik ember otthon gondosan előkészült, megkereste a legnagyobb zsákját, a zsákon lévő lukakat befoltozta és így indult el az ingyengabonáért. A másik meghallva a hírt
azonnal fogta a kamrája ajtajában ledobott zsákot és szaladt vele,
hogy első legyen, hogy jusson neki. Tele is szedte a zsákját és indult
"boldogan" haza. Igaz a szedésnél már észrevette, hogy milyen kis
zsákot hozott. Kiérve a gazda magtárából, tapasztalta, hogy bizony
nem is egy lyuk van a zsákján. Mire haza ért, majdnem üres volt a
zsákja. Bizony jobban járt volna, ha nem siet, hanem rendbe teszi a
befogadó zsákot és hosszú időre lesz élelme a kapott ajándékból.
Mi adventben Jézust várjuk. Ő tele "kamrával" jön. Nem mindegy, hogy mi milyen zsákkal lépünk elébe. Megtölthetjük zsákjainkat ebben a kegyelmi időszakban több imádsággal, lemondással, böjtöléssel és jócselekedetekkel.
Mivel tölthetjük meg zsákjainkat ebben a 4 hétben?
Kerüljük a haragot és a veszekedést - vigasztald a szomorúakat - ne pletykálkodj, ne mondj rosszat másokról ne panaszkodj, légy az öröm embere - ha hibáztál, kérj bocsánatot - figyelj jobban a körülötted élő emberekre ne hazudj, mindig mondj igazat - légy hálás mindenért – imádkozzál többet. Ha ezeket megtesszük, akkor nemcsak az adventi koszorú gyertyái adnak egyre nagyobb fényt, hanem a lelkünk is fényben úszik majd karácsonyra.
Az elkészült koszurúkat átvittük a templomba, hogy a másnapi szentmisén meg is legyenek áldva. Addig a szülők
zsíroskenyeret kentek lila hagymával, amit jóízűen elfogyasztottunk. Ezúton köszönöm a szülőknek a segítséget.
KARÁCSONYI MISEREND A KATOLIKUS TEMPLOMBAN
December 24. advent 4. vasárnapja 9.45 szentmise
December 24. éjfél Istentisztelet
December 25 Karácsony napja 9.45 szentmise
December 26. Karácsony másnapja 9.45 Istentisztelet

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY
A DECSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. DECEMBER 27-29. között

igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart.
Haláleset esetén az anyakönyvvezető az
alábbi számon érhető el:

06 20/429-4414
Megértésüket köszönjük!
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Gyöngyösbokréta
2016 októberében Lázár János megkeresésére elfogadtam a felkérést, hogy csatlakozzak a csoporthoz, mint táncos, és mint oktató. Megtiszteltetésnek vettem, hogy
engem gondolt erre a feladatra. A vezetőséggel
együtt célul tűztük ki a tánctudás az éneklés csiszolását a táncosok körében és mindemellett hagyományaink ápolását, megőrzését. Elindultunk egy nehéz
úton, többnyire új tagokkal, táncosokkal. Az első pár
hónap az ismerkedésről szólt. Azután elindult egy
kemény munka, aminek hozadéka már jól látható a
tánccsoport életében. Koreográfiákat újítottunk és
mellette egy újat is megtanultunk. Sok fellépésen
voltunk falun kívül, és természetesen a decsi rendezvények rendszeres szereplői vagyunk. A fejlődésnek köszönhető, hogy van egy régi-új 50 perces műsorunk. Ez természetesen folyamatos bővítés alatt lesz, új
táncok betanulása a szándékunk, a tánctudás további csiszolása mellett. Októberben szponzor bált szerveztünk,
ahol a jókedv és a szórakozáson kívül a tánccsoport megmutathatta magát a bálozóknak, hogy mit is tanultak
ebben az évben. Büszkén mondhatom, hogy a fejlődés már jól látható a táncosok viselkedésében, tánctudásában és az éneklésben egyaránt.
Jelenleg új lépések tanulásán dolgozunk, majd ezeket beépítve egy új koreográfia fog készülni.
A próbák mindig jó hangulatban telnek, és így könynyebben megy a munka. Aki szeretne egy vidám
csapat tagja lenni és szeretne táncolni, azt sok szeretettel várjuk. Próbalátogatásra mindig van lehetőség. Próba minden héten kétszer van, szerdán 18:00
-tól 19:30-ig és pénteken 19:00-tól 20:30-ig. Célunk látványosabb koreográfiákat tudunk készíteni. Várunk kicsiket
és nagyokat.
Köszönjük nézőközönségünknek, támogatóinknak, hogy megtisztelnek részvételükkel a fellépéseinken és nem
utolsó sorban köszönet a szülőknek és a családtagoknak a sok-sok támogatásért.
Sándor Adrián

Decsi diákok alkotásai az országos kézműves pályázaton 2017-ben
Mottó: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab.
Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.”
Sebő Ferenc
A Bíborvég Általános Iskola Hagyományőrző Tehetségműhelyének munkái ismét eljutottak az Országos Ifjúsági Népi Kézműves kiállításra.
A csaknem negyedévszázados múltra visszatekintő pályázat, amelyet kétévente hirdet meg a Debreceni Művelődési Központ, a Nemzeti Kulturális Alap, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Kézműves Alapítvány, segíteni szeretnék a népművészeti hagyományok továbbéltetését.
Lehetőséget teremtenek a fiatalok alkotókészségének
fejlesztése érdekében a Magyarországon és az ország
határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos
kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a
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bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
Erre a pályázatra iskolánkban már a 2016/2017-es tanévben készültek a diákok Szabó Ernőné és Vaszlavek Ildikó pedagógusok segítségével. A pályamunkák természetes anyagokból készített gyermekjátékok és használati

tárgyak lehettek. Mi vesszőből és gyöngyből készített munkákkal neveztünk. Először a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület rendezett kiállítást a régió (Somogy - Tolna - Baranya) zsűri által válogatott anyagából a Szekszárdi Szüreti Napok alkalmával Babits Mihály Kulturális Központban.
A regionális megmérettetés után ezer alkotó 725 pályamunkája érkezett a debreceni országos tárlatra. Voltak közöttük népviseleti ruhák, kerámiák, fafaragások, ékszerek, nemeztárgyak, bőrmunkák és szőttesek. Nagyon jó érzés volt a sok gyönyörű munka között tudni a mi iskolásaink alkotásait is.
A népi kézművességnek akkor volt igazi utánpótlása hazánkban, amikor az ország 34 iskolájában iskolarendszerben tanították a hagyományos kézműves technikákat – hangzott el a megnyitón. A decsi Bíborvég Általános Iskolában nem hagyják kihalni a hagyományokat, és remélik, hogy Decs Nagyközség Önkormányzatának A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása beadott TOP pályázata kedvező elbírálásban részesül, hiszen ezzel biztosítható a településen is a sárközi hagyományok továbbélése, a magyar kultúra közösségmegtartó, identitásképző ereje.
(Képek a debreceni kiállításról, a tehetségműhely tanulóinak gyöngy- és vessző-munkái, és Szabó Fanni
(7. o.) babaszobája.)
Még egy nyertes gyermekmunka:

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola által meghirdetett rajzversenyen, aminek a témája szabadon választott
volt, Juhász Zétény 6. osztályos tanuló korosztályában 3. helyezést ért el.
A grafika és az oklevél átvétele 2017. november 24-én.
Gratulálunk!
Bergerné Ifju Erzsébet
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Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub őszi eseményeiről röviden
Az előzőleg megjelent cikkemet azzal fejeztem be, hogy az őszi időszakra is vannak terveink, célkitűzéseink,
most ezek megvalósulásáról néhány gondolat.
Október 1.-én az Önkormányzat szervezésében egy színvonalas operett és nótaesten vettünk részt, melyet vendéglátás követett. Nagyon köszönjük ezt az estét, igazán jól éreztük magunkat, régi szép nótákat, operett slágereket hallhattunk, igényesen összeállított formában.
A rendezvényt követően 3 napos kirándulásra
indultunk, melynek programja az alábbiak szerint zajlott.
Első napon Pécsváradot vettük célba, idegenvezetéssel megtekintettük a felújított várat,
annak környezetét, valamint a hotelhoz tartozó
teakonyhát, aroma és só szobákat, majd az
ebédet is itt fogyasztottuk el a hotel éttermében. Ezt követően Pécsre utaztunk és a belvárosban lévő Barbakán Hotelban elfoglaltuk
szálláshelyünket, ahol kedves, udvarias fogadtatásban volt részünk. A gyors lepakolás után
átruccantunk Szigetvárra, és a gyógyfürdőben
töltöttük a délutánt a késő esti órákban érkeztünk vissza szálláshelyünkre.
A kirándulás másnapján délelőtt 9 órától a Pécsi Egyházmegye látnivalóit vettük sorra, részben idegenvezetéssel.
A program egy érdekes kisfilmmel kezdődött, ami bemutatta az Egyházmegye intézményeit, hitéletét, kultúráját és
turisztikai tevékenységét. Ezt követően a Püspöki Palotát néztük meg, majd a Székesegyház következett, aztán a
Püspöki Kincstárba igyekeztünk majd a Dóm Kőtárat tekintettük meg, és végül a dzsámi volt az utolsó, de talán a
legmélyebb emléket, nyomot hagyó épület. Kissé elfáradtunk, de ezt elfeledve a Tv. Toronyba igyekeztünk, ahol
ebédre vártak bennünket a torony éttermében, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Pécs városra és környékére. Rövid kis pihenő után még további programok vártak ránk, megnéztük a Tettyén lévő Pintér kertet, valamint a mésztufa barlangot. Programunk végeztével kellemesen elfáradva, szálláshelyünkre mentünk ahol kicsi kártyázás, beszélgetés, tévézés után, mindenki nyugovóra tért.
Harmadik napon a program a Zsolnay Kulturális negyed látogatása volt, ahol egy órás kinti sétával kezdődött a
negyed bemutatása, a területen található épületek, szobrok, parkok, sétányok megtekintése, valamint a Zsolnay
család történetének ismertetése. Szerencsére gyönyörű napsütéses idő volt így nagyon jól esett a kinti séta. Természetesen több kiállítást is megnéztünk, többek között a Gyugyi gyűjteményt, és a Rózsaszín kiállítást, majd a
negyed területén található kézműves boltokat jártuk körbe, és elidőztünk még a szépen rendbetartott parkok, sétányok területén is. Mivel rövid időnk még maradt az indulásig a városba az Árkádoknál megálltunk és ki-ki kedve
szerint nézelődhetett, vásárolhatott. Természetesen Szekszárdon egy finom, friss vacsorára is megálltunk, amit a
Zrínyi étteremben fogyasztottunk el.
Nagyon tartalmas, érdekes, látnivalóval, élménnyel tele három napunk volt, amit a következő utunk új élményeinek megtörténtéig biztos nem felejtünk el.
A kirándulásról alig értünk haza, újabb eseményre indultunk, Iregszemcsén megyei sport napon vettünk részt egy
9 fős kis csapattal. Itt különböző főleg ügyességi labdajátékok voltak a feladatok, amit kis csapatunk nagyon
ügyesen oldott meg, mert a 16 résztvevő csoportból a 3.-ik legjobb pontszámmal végeztünk. A versenyt követően
közös ebéden, azt követően pedig kis beszélgetős, táncolós délutánon szórakoztunk.
Részt vettünk még szemétgyűjtési akcióban, közmeghallgatáson, szüreti mulatságon, banyabálban ahol egy rövid
dalos jelenettel szórakoztattuk a résztvevőket, mi jól éreztük magunkat, köszönet a szervezőknek.
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November hónapban pedig megtartottuk évzáró bálunkat,
melyre a szekszárdi Babits és Platán nyugdíjas klubok tagjait hívtuk meg, akik elfogadták meghívásunkat és 75 fővel
vettek részt a kellemes zenés délutánon, majd a vacsorán.
Rövid kis műsorral is kedveskedtünk vendégeinknek, a
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület citera zenekara adott kis ízelítőt műsorából.
Decemberben is több karácsonyi eseményen veszünk részt
és mi is készülünk egy zsíros kenyeres, beszélgetős karácsonyi délutánra.
Kívánok a decsi nyugdíjas klub tagjai nevében mindenkinek kellemes készülődést a karácsonyra, majd áldott békés ünnepeket szeretteink körében.
Az újévre pedig mindenkinek sok örömöt, boldogságot és nagyon jó egészséget! Boldog Új Évet!
Leimszider Lajosné Klub vezető

Duna-part, Országház, Sárköz
Hogyan került e három figyelemre méltó hely, helyszín egy képre, látóterünk
központjába? Ha a Duna partján sétál a szépet befogadni akaró, tudó ember,
gyönyörködhet a folyó hullámaiban, csodálhatja a Parlament kupoláit, de betekinthet a fővárostól 150 km-re lévő Sárköz mindennapjaiba, ünnepeibe is.
Hogyan lehet ez? Azoknak az embereknek a segítségével, akik hallottak Sárközről, illetve itt élnek és fontosnak tartják megmutatni országnak, világnak
ezt a gazdagságot.
A Hagyományok Háza
adott otthont ennek a
szép kiállításnak. A
kiállítás a sárközi népművészet, népi iparművészet régi és mai
anyagából, a sárközi
falvak viselet-, hímzés, szőttes-, népi ékszer-,
k er ám iak ultúráj ából
válogat
anyagokat,
bemutatva és összehasonlítva az eredeti, és
továbbgondolt alkotásokat, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának, a tájházaknak, és alkotóknak a munkáiból.
A kiállítás szakmai kurátora: Decsi-Kiss Mária népi ékszerkészítő népi iparművész és Pölös Andrea néprajzkutató muzeológus.
Mi, a Decsi Értéktár tagjai is megnéztük, hogy a Tájházunkból és a népművészeinktől kölcsönkért gazdag gyűjteményt hogyan mutatták be a művészetre,
népművészetre fogékony fővárosi embereknek. Jó volt látni ebben a környezetben az értő és gondos kezek által összeállított kincseinket. Büszkeséggel
töltött el bennünket, hogy az általunk ismert, mindennapjainkban jelen lévő
művészet mások számára is csodálandó érték, őrzésre, továbbfejlesztésre
méltó kincs. Köszönet az elődeinknek, hogy ekkora örökséget hagytak ránk,
köszönet az alkotóknak, akik továbbviszik, örökítik ezt, és nem hagyják elveszni. Népművészetünk életben tartása közös felelősségünk. Csak együtt
tudjuk megtartani ezt a gazdagságot idősek és fiatalok, alkotók és befogadók közösen.
Papné Dávid Judit
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Óvodai élet:
Óvodánk rendezvényterve ebben az évben is igen változatos, sok színes programot tartogat. Ennek egyik része a
2017. szeptember 30-án, szombaton megrendezésre kerülő Mihály napi játszó volt, ami igen nagy örömöt okozott
a gyerekeknek és a szülőknek is egyaránt.
Szerencsére az idő kegyes volt, és jó részt napsütésben próbálhatták ki az ovisok a felsorakoztatott játékokat.
Lehetett lovacskázni falovon, célba dobni, kukoricát morzsolni, labirintusban ügyeskedni, mogyoróvesszővel horgászni, diót lecsapni, tököt gurítani. Érkezéskor
lekváros kenyérfalatkákkal fogadták az érkezőket,
amelyek ára egy mosoly volt. A játékok végeztével
közös táncon vettek részt az ovisok és szüleik,
majd lezárásképpen egy kis pattogatott kukoricával
búcsúztatták a szép számmal megjelenteket.
Október 01-én nyugdíjas kollégáink köszöntésére
került sor, amit az óvoda ebédlőjében szerveztünk
meg. A nagycsoportosaink műsorral és kézműves
ajándékkal köszöntötték a jelenlévő vendégeket,
akik finom süteményekkel viszonozták a kedvességet!
Október 4. az állatok világnapja, mely jó alkalmat
teremtett, hogy gyermekeinkkel együtt többet gondoljunk az állatokra. A gyermekeket már az oviban arra próbáljuk nevelni, hogy egy helyes állatvédelmi szemlélet
alakuljon ki bennük. Ennek jegyében felvettük a szekszárdi kutyamenhely vezetőjével a kapcsolatot és egy óvodaszintű gyűjtést szerveztünk a menhelyi kutyusok számára. A hét folyamán állateledel, takarók, edények tálak
kerültek adományként intézményünkbe, és volt olyan csoport, ahol a gyermekek szülei pénzzel járultak hozzá a
gyűjtéshez. Október 6-án a menhely vezetője Fiáth Szilvia érkezett hozzánk egy kutyussal a gyerekek nagy örömére. Kopasz, a menhelyi kutyus nagyon sok simogatást, kedvességet kapott a gyerekektől, miközben beszélgettünk a menhelyi életről, az állatvédelemről, a felelős állattartásról. A beszélgetést követően nagy lelkesedéssel
vitték ki az ovisok a sok-sok adományt az autóba, mely elszállította azt Szekszárdra. Öröm volt nézni szorgos
kezüket, mosolygó arcukat, igyekezetüket!
Koszorúzás a régi óvodánál
Október 13.
Minden évben ellátogatunk a Béke utcába, az óvoda összes csoportjával a falunk első óvodájához. A megemlékezés alkalmával elmondjuk, hogy miért helyezünk el koszorút a ház falára, ahol régen óvoda működött és vidám
játékokat játsszunk az épület előtt.
Az idén a Pillangó csoporté volt a megtisztelő feladat, hogy kis műsorral emlékezhetett meg a valamikori óvodapedagógusokról, kisóvodásokról. Mondókáztunk, énekeltünk, körjátékoztunk a kicsik és nagyok örömére. Vendégeket is hívtunk, akik szép számmal vettek részt a megemlékezésen. Örültünk óvodánk nyugdíjasainak, a védő
néninek és a szülőknek és mindenkinek, aki megtisztelt jelenlétével. A Pillangó csoport még édességet is kapott
attól a nénitől, aki jelenleg az első decsi óvoda épületében lakik.
2018-ban újra közösen ott leszünk a Béke utcában, hogy sokáig emlékezhessünk a régi idők óvodájára. Aki arra
jár, megnézheti vidám őszi színekben pompázó kis koszorúnkat.
Tájház látogatása:
Óvodánk programjában kiemelt fontossággal bír a sárközi hagyományok ápolása. Bár a hagyományápolás jelen
van az óvodai élet mindennapjaiban, de október hónapban ezen felül egy teljes héten át prószát sütöttünk, sárközi ruhát próbáltunk, néptáncot roptunk, sokat énekeltünk. Az ízletes sütivel a dunakömlődi óvoda óvónőit is megkínáltuk, akik szakmai nap keretében látogattak el hozzánk, hogy hagyományápoló tevékenységünket megismerhessék.
Elektromos hulladékgyűjtés:
November 24 és 27 között óvodánk ismét megszervezte a községben az elektromos hulladékgyűjtést. A szülők
az Önkormányzat és a falu lakosságának összefogásával, nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze, amiért köszönetünket fejezzük ki. Az ebből befolyt összeget alapítványunk a gyerekek környezettudatos nevelésére fordítja,
amely egy színházi előadás keretében fog megvalósulni.
Mikulás.
December 6-án a decsi oviba is ellátogatott a Mikulás. Érkezését lázas készülődés előzte meg. A szülők pénzt
adtak be, vásároltak, munkadélutánon közösen készítették el a gyönyörű kis csomagokat. A gyerekeke verseket,
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énekeket tanultak, ajándékokat készítettek a Mikulás
számára. Szerdán délelőtt aztán megcsendült Mikulás
csengettyűje az ovi folyosóján. A mi kedves Mikulásunk
csoportról csoportra járva osztotta simogató, meleg szavait az ajándékokkal együtt, hogy egy éltre szóló élményt
szerezzen a gyermekeknek.
December 4. adventi gyertyagyújtás
December talán a legvarázslatosabb hónap az óvodában. December 4-én hétfőn kezdetét vette a karácsonyvárás. A Katica csoportosok kedves verse és a közös
éneklés ünnepivé varázsolta azt a pillanatot, amikor az
ovi adventi koszorúján meggyulladt az első gyertya. Az
elkövetkező három hétben, minden hétfőn összegyűlünk
kicsik és nagyok az óvoda folyosóján, hogy énekszó mellett közösen gyújthassunk sorra meg az ünnepi készülődés gyertyáit. December 18-án erre az alkalomra nagy
szeretettel várjuk a szülőket is, akik az egész délelőttöt
gyermekeikkel tölthetik az óvodában.
Az évet az óvodában a karácsonyi ünnepségünkkel zárjuk, ahol az iskola diákjainak műsora örvendeztet meg
bennünket. A karácsonyfát körül ülve az alapítvány jóvoltából az ajándékozás örömét is átéljük, hiszen minden
csoportra meglepetés vár!

Könyv bemutató Decsen.
December 8.-án Sas Erzsébet újságíró-író könyvbemutatóján vettünk részt Decsen a Faluházban. A szép számú
érdeklődő megismerhette az író hetedikként elkészült könyvét, melynek címe:”Áldott Gyermekkorom”.

E művében bemutatja szülőfalujában – Alsónánán- töltött gondtalan gyermekéveit, családját, és a település miliőjét. Mint mondotta – és írta- gyermekkorát a kíváncsiság, az emberek tisztelete jellemezte, ami ma sincs másképp.
Sas Erzsébet harminc évig volt Szekszárd város anyakönyvvezetője. Személye e tisztségéből adódóan is sok
embernek kedves emlék. Évtizedek óta jelen van a médiában.
Annak ellenére, hogy soha semmilyen elismerésre nem számított, nem vágyott, számos elismerés birtokosa. Úgymint (a teljesség igénye nélkül): a „Magyar Köztársaság Elnökének Ezüst Érdemkeresztje”,”Emberséges Magyarországért kitüntetés”,”Tolna megye újságírója cím”.
A bemutató résztvevői,többen ismerősként üdvözölték, így a beszélgetés is közvetlen hangulatban zajlott le. Számos kérdést tettek fel, érdeklődve a most kiadott könyvéről és a jövőbeni újabb írói terveiről.
Mint mondotta írásait, értékrendjét az emberek iránti szeretet, segíteni akarás, és a hagyományos értékek iránti
tisztelet jellemzi. Továbbra is a szeretet krónikása marad.
Köszönjük Sas Erzsinek ezt a kellemes hangulatú estét. Szeretettel, tisztelettel várjuk a nyolcadik könyvének bemutatójára is.
Bálint Gyöngyi
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