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Megértésüket köszönjük!

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
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Központ:
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595-906
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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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DECSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE

Tisztelt decsiek!

„Immár nyugdíjas lettem én,
tudom jól, a kor nem erény.
Ifjúságom jaj, elszállott,
és már csak a nyugdíjazásomat várom.
A karrier nem érdekelt,
bár én is vágytam a sikert.
Így hát, a nép napszámosa lettem,
mert ez vonzotta szerény lelkem.”

Ezúton értesítem Decs nagyközség lakosságát, hogy 2019. január 15-ével, több mint 45 év közszolgálatban eltöltött mozgalmas évek után, nyugdíjba vonulok. A sors megadta azt a lehetőséget, hogy ahol 1973-ban
elkezdtem a közigazgatási pályafutásomat, most innen mehessek nyugdíjba. Munkámat mindig is szerettem, különösen azon időszakot, amikor még szinte mindent helyben intézhettek az ügyfelek. Munkámat mindig is az ügyfélközpontúság jellemezte, mindig is szerettem segíteni az embereken. Elégedett emberként, vezetőként vonulok
vissza, sok szép élménnyel, számos magas elismeréssel, és ezen évek alatt rengeteg embert megismerve.

Kívánom minden decsi lakosnak, hogy ezen szép település tovább fejlődve, még inkább egy élhető település legyen, ahol az emberek szívesen élnek.

D e c s, 2018. december 3.
Skoda Ferenc
Decs nagyközség jegyzője
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Települési támogatások 2018. évben (szociális ellátások)
Az Önkormányzat egyes esetekben rászorultságra való tekintettel, más esetekben alanyi alapon kb. 35 millió forint sorsáról döntött az alábbiak szerint:
Szociális tűzifa
Decs Nagyközség Önkormányzat Humán Bizottsága a Belügyminisztérium pályázati támogatásával - önerő biztosítása mellett -, közel 420 erdei köbméter keménylombos tűzifa kiosztásáról döntött. A döntés értelmében minden
kérelmező 1 erdei köbméter tűzifára jogosult, mely december és január hónapban kiosztásra kerül.
Lakásfenntartási támogatás:
A lakás fenntartási támogatás havi összege max. 8000,-ft/fő, a támogatás 12 hónapra kerül megállapításra. E
támogatási formában kb. 140 háztartás részesül összesen közel 7,5 millió forint összegben.
Települési gyógyszertámogatás:
A jegyzői hatáskörbe tartozó gyógyszertámogatás összege élethelyzettől függően 4-6.000,-ft között kerül megállapításra. A támogatást 35 fő vette igénybe összesen 656.000,-ft összegben.
Eseti szociális segély:
A támogatásban kb. 270 fő részesült (van, akik többször is) összesen 1,7 millió forint összegben.
Temetési hozzájárulás:
A hozzájárulás összege 70.000,-ft, melynek odaítélésére 31 hozzátartozó esetében történt meg 2,17 millió forint
erejéig.
Újszülöttek támogatása:
37 újszülött támogatására került sor, újszülöttenként 70.000,-ft juttatással összesen 2,59 millió forint összegben.
Időskorúak fűtési támogatása:
Ilyen támogatási címen 6 fő kérelmező nyújtotta be támogatási igényét, s kapott kérelmezőként 20.000 forintot,
összesen 120 ezret.
65. életévüket betöltött állampolgárok karácsonyi támogatása:
825 személy részére – Erzsébet utalvány formájában – került megállapításra 5.000,-ft/fő, összesen 4,125 millió
forint összegben.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás:
A költségvetési évben 19 fő részére összesen 2,775 millió forint, támogatást biztosított Önkormányzatunk. A képviselő-testület legutóbbi döntése értelmében ez az összeg 18 tanuló esetében havonta 10.000,-ft, amely már a
2019. költségvetési évet érinti.
Arany János Tehetséggondozó Program:
Eddig 3 fő középiskolás/leendő középiskolás tanuló részére került megállapításra havonta 5.000,-ft/tanuló öszszegben.
A fenti támogatási formákon túlmenően szintén a rendelkezésre álló szociális keretet terheli, a közfoglalkoztatottak bértámogatása is. 2018 évben 80% állami támogatás mellett minden egyes közfoglalkoztatott személy bérének és annak közterhei 20%-át Önkormányzatunk biztosította.

Újra lesz sárközi szőttes Decsen
A Területi Operatív Program keretében közel 300 milliósra tervezett beruházásból - első körben -, Önkormányzatunk 128 millió forint támogatást kapott. A beruházás 2019. évben indul, melynek eredményként nem csak munkahelyek jönnek létre, s egy korszerű épület kerül kialakításra a mostani „lepusztult” épületegyüttes helyén, hanem megszűnik az az áldatlan állapot is, amit sikerült az előző vezetésnek az elmúlt évtized során településünkre
hagyni.

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton Önkormányzatunk sikeresen szerepelt. Ennek eredményeként a nemzeti Sportközpontok és Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött egy 200 méter
hosszú futókör és egy „C” típusú sportpark létrehozására. A beruházásra várhatóan tavasszal kerül sor a műfüves sportpálya melletti területen. Mind a futókör, mind a 8 db fitness eszközből álló sportpark gumírozott kialakítású lesz. A sportparkba telepített eszközök által biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, hasizom erősítés, hátizom erősítés, lépcsőzés, függeszkedés. A beruházás önereje a futókör 50%-a, azaz 6,3 millió forint.

A települési támogatás feltételeiről, illetve a települést érintő beruházásokról részletesebb tájékoztató a következő lapszámban jelenik meg.
Dr. Antal Zsolt
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KATOLIKUS HITTAN A DECSI ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. szeptember 1-jétől az általános iskolák első és ötödik évfolyamán kötelezően választható tantárgyként bevezette az etikát (erkölcstant), illetve a hit- és erkölcstant (hittant).
A hittanórák esélyt jelentenek a lelki ébredésre, a kereszténység megújulására. Bár gondolom, vannak olyanok,
akik rögtön szeretnék az „eredményt” látni templomunk padsoraiban, sokszor erre éveket kell várni. Isten igéje
azonban nem tér vissza üresen, s vallom, hogy szolgálatom itt sem hiábavaló. A helyi közösségünk is lassacskán
megújulhat, hiszen erre inspirálják az istenkeresők. Ezt tükrözi, hogy Decsen is a katolikus temetések számát már
jóval meghaladja a keresztelések száma. Ha a diákjaim szempontjából nézem, akkor megéri az iskolai hitoktatás,
főleg olyanoknak, akik előtte a szüleikkel semmilyen egyházi közösségbe nem jártak. Sokan hittanórán találkoznak először ezekkel a tanításokkal komolyabban, és ennek hatására keresztelkednek. Sőt ha választanom kellene e között és a csecsemőkeresztség között, akkor az előbbit választanám. Ezek a nyolc-kilenc évesen keresztelt
tanítványaim sokszor sokkal motiváltabbak, mint azok, akik már a közösség aktív tagjai. És látom rajtuk a megmagyarázhatatlan és egyáltalán nem racionális hitnek a kialakulását, amellyel vágyódnak a keresztségükre és
Istenhez. Ezeknek a gyerekeknek a közösségbe való integrálása (szentmisére járás) viszont nem olyan könnyű,
és teljesen más dinamikája van, mint ha a szüleik hitbeli meggyőződésből hoznák el őket. Szomorúság tölt el,
amikor azt hallom a gyerekektől: én szeretnék misére menni, de nem visznek el! Nagy a szülői felelősség ezzel
kapcsolatban. Itt szeretném megjegyezni, hogy ha valaki elsőáldozó, bérmálkozó szeretne lenni, feltétel a vasárnapi szentmisére járás. Számukra külön órákat tartok az iskolában 16 órától szentségfelkészítésből. Ezt a gyerekek ’plusz hittannak’ hívják, és nagyon szeretik. Hittanosok létszáma az iskolában:
1. osztályosok 13
2. osztályosok 9
3. osztályosok 12
4 osztályosok 8
5. osztályosok 12
6. osztályosok 11
7. osztályosok 5
8. osztályosok 6
Én személy szerint nemcsak a tananyag átadására törekszem az órákon, hanem sok minden más is szóba kerül: ki hozza Karácsonykor az ajándékot? Mikulás vagy Jézuska? Mi lesz velünk a halál után? Mért van a
világban a rossz? Bűn-e a lopás? Aztán vannak különös lelkigondozást igénylő történetek is: „meghalt a testvérem”, „nincs anyukám”, ’”mi legyen a továbbtanulással?” Ezeket mind-mind lehetőségünk van sokszor négyszemközt megbeszélni. Így gyakran beszélünk, tanulunk olyasmikről, amikről máshol nem esik szó.A gyermekek
ugyanolyan természetességgel vesznek részt a hittanórákon, mint a közismereti órákon, (hisz órarendben van) és
bízom benne, hogy életük részévé válik majd a Biblia, az egyház, az éneklés és imádság. Ezt már soha senki
nem tudja tőlük elvenni. A könyvek, amikből tanulunk nagyon szépek és mindenki ingyen kapja, viszont ha elveszik, sajnos nem tudom pótolni. Nyáron tábort szervezek, amire túljelentkezés van.
Az iskolavezetéssel nagyon jó a kapcsolatom, a nevelőtestület egyenértékű kollégának tekint. Ezt elmondhatom az óvodavezetőkről is ahol szintén vannak hittanórák középső és nagycsoportban. Itt sem feltétel,
hogy a gyermek meglegyen keresztelve. Az év nagy egyházi témakörei természetesen az életkoruknak megfelelőn kerülnek feldolgozásra. Ők most 17-en vannak és nagy örömmel megyek hozzájuk hétről-hétre. Szintén nagy
öröm, hogy több óvodás gyermek és szülei bekapcsolódtak a vasárnapi szentmisékbe. Három éve a szekszárdi
plébániához csatolták Várdombot és Szálkát. Hittant tanítok a várdombi iskolában mind a nyolc évfolyamon. Tapasztalataim ugyanazok, mint Decsen. Rendszeresen járok liturgiát tartani vasárnaponként ebbe a két községbe
és Őcsénybe. Keresztelek, temetek, esketek, jegyes-oktatást végzek, hivatali időt tartok, a plébánia épületét rendbe tartom, könyvelést végzem segítőmmel, de van bibliaóra és ifjúsági hittan a plébános vezetésével. Látogatom
rendszeresen a betegeket mindkét öregotthonban. Néha eszembe jutnak Jézus szavai, amikor arról beszél: „az
aratnivaló sok, a munkás kevés!” A feladat tehát sok. Sok a tennivaló Isten országának ügyében. Az Úr kezében
van az egész folyamat, az eredmény is; mi „csak” eszközök vagyunk, a magunk helyén, a magunk szolgálatában,
lehetőségei, keretei között, az Őtőle kapott kegyelmi ajándékokkal. De micsoda méltóság ez, hogy az Ő eszközei
lehetünk!
Kocsis László diakónus
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Évkezdés az oviban (2018)
Mottó: „ Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek, ha szükséged van a segítségemre.”
/Hooponopono/
Eljött az ősz, megkezdődött a tanév. Elröppent a nyár, mialatt a nyári nagytakarítás, a csoportok szépítése, átrendezése megtörtént. A szeptember az új gyerekek befogadásáról, a szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtéséről szól. Akik már jártak óvodába kíváncsian, biztos lépésekkel haladnak végig a folyosón, várakozással
tele, hogy találkozhassanak, öleléssel, igaz barátsággal
közeledve egymáshoz. Mások még félszegen közelítik meg
csoportjukat.
Ebben az évben is sok érdekes programmal kívánjuk színessé varázsolni az óvodások mindennapjait. Nagy
örömünkre szolgál, hogy óvodánkat hőszigetelik, korszerűsítik fűtésrendszerét. Sajnos a munkálatok miatt az őszre
tervezett népi játszónk tavasszal kerül csak megrendezésre, de a szép, új környezet kárpótolni fog bennünket a várakozásért. A szigetelés szervezetten, jó ütemben halad. Az
idei évre 33 kisebb-nagyobb programot tervezünk.
Csak néhány közülük: óvodásaink ellátogatnak a tájházba, köszöntik az időseket az otthonokban, táncolnak, fociznak, kísérleteznek…. Május elején légvár és arcfestés örvendezteti majd meg a Majálison őket. Az idei évben is több alkalommal várjuk a szülőket, hogy betekintést
nyerjenek gyermekeik hétköznapjaiba. Iskolába menő nagycsoportosaink ebben az évben is részt vesznek majd a
„Láncszemekből hidat építeni” programban, melynek keretében ellátogatunk másik óvodákba, megismerkedünk hagyományaikkal, majd saját óvodánkba invitáljuk kis vendéglátóinkat, ahol büszkén mutatjuk meg sárközi hagyományaink ápolását. Szeptember 1 óta már nem csak óvodások
járnak intézményünkbe, hiszen idén ősszel indult mini bölcsődénk, ahol a 7 fő 3 éven aluli kisgyermeket fogadunk. A
bölcsi két év előkészítés után pályázati pénzből és az önkormányzat által biztosított önerőből jött létre. A tavasszal
indult átépítés során az egykor óvodai csoportnak épült pavilon vizesblokkja teljesen megújult. Korszerű, a picurka
gyermekek igényeihez igazodó helyiség, új bútorokkal és játékokkal berendezett öltöző és csoportszoba, elkülönített füves udvar és egy kellemes fedett terasz várja 6 hónapos kortól 3 éves korig azokat a kicsiket, akiknek
szülei dolgoznak. Izgalmas, eseménydús év elé nézünk ismét. Hiszünk abban, hogy az élmény a legnagyobb
ajándék, amit adhatunk!
Az óvoda munkatársai

„Tesz-Vesz óvoda” Óvodás Gyermekeiért Oktatási- Nevelési Alapítvány
Intézményünk számára nagy öröm, hogy Alapítvánnyal rendelkezik, segítve a gyermekeink harmonikus fejlesztését. Hozzájárul az óvoda szakmai felszereltségének javításához, korszerűsítéséhez, ezzel emelve a nevelőmunka hatékonyságát.
Alapítványunk rendezvényeink támogatásában is segítséget nyújt. Ezek között szerepel a Farsangi bálunk jó
hangulatának emelése, befolyt összeggel gyermekeink játékainak bővítése, színházi előadások szervezése,
majális vidám délelőttjének megvalósítása. Idei évben kitűzött céljaink között szerepelt az egyik udvarrészen
elhelyezett homokozó ülő padjainak, és a homokozó fölötti ponyva felújítása. A célunkat sikeresen meg tudtuk
valósítani.
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A helyi Önkormányzat által kiírt civil szervezeteknek pályázatra igyekszünk mi is pályamunkát benyújtani. Nyertes pályázatnak köszönhetően az óvoda udvarán az elmúlt nevelési évben Kiskertet hoztunk létre. A gyermekeink megtanulhatják, megtapasztalhatják a növényültetéssel kapcsolatos tennivalókat. Továbbiakban is feladataink között szerepel a pályázatra jelentkezés.
Támogatóinknak hála, az adó 1%-ból befolyt összegből Homokozó játékainkat sikerült bővíteni. Ezúton mondunk
köszönetet támogatóinknak, jövőben is számítunk jóindulatukra, szíves felajánlásaikra.
Ódorné Petróczki Andrea

Megérkezett a Mikulás

Idősek Világnapja
Október 1.

Az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen dr. Antal
Zsolt polgármester úr köszöntötte a megjelent időseket. Ebben az
évben Magyar Rózsa népszerű énekesnő volt a vendégünk. A kedves előadónő nagyon nagy szeretettel fogadta el Nagyközségünk
Önkormányzatának meghívását.
Repertoárját magyar népdalok, népdal ihletésű saját dalok, operett
slágerek alkotják, melyekből ízelítőt adott a művésznő közel egy
órás műsorában. A Faluház nézővel megtelt nagytermének közönsége lelkes tapssal jutalmazta az előadást, és az ismert dallamokat
együtt énekelte a művésznővel. Az est végén állófogadás várta ünnepeltjeinket.
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Az ,,Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub nyári eseményei
Ezen a nyáron a nagy meleg ellenére nem sokat pihentünk, mert nagyon sok program esemény adódott számunkra.
Kezdeném a 3 napos kirándulással, amely a nyár elején bonyolódott.
Makón jártunk egy nagyon kellemes kiránduláson.
Szálláshelyünk a városközpontban lévő Bástya Hotelben
volt, ami ugyan nem egy 5 csillagos szálloda, de nagyon
rendezett, tiszta szobák, változatos, bőséges reggelik, kedves személyzet állt rendelkezésünkre.
Utazásunk során, Mórahalmon volt az első megállónk, ahol
megtekintettük a Mini Hungarymakett parkot, majd Makóra
utaztunk, elhelyezkedtünk a szálláshelyünkön, egy rövid kis
szusszanás után, megnéztük az ortodox templomot, majd a
József Atilla múzeumot, és a skanzent.
Mivel a szállodának nem volt konyhája, ezért mindkét este,
egy a közelben lévő hangulatos kis étteremben vacsoráztunk.
Másnap a Hagymatikum fürdőben töltöttük a napunkat, ahol rengeteg bel és kültéri medence működött, szerencsére a nyári időjárás lehetővé tette a kinti medencék használatát is. Jót fürödtünk, kellemesen elfáradtunk, szép
napunk volt.
Harmadik napon reggeli után felkerekedve kis kitérővel átruccantunk Szabadkára ahol a piacon mindenki kedvére
válogathatott, és vásárolhatott.
Késő délután értünk Bajára, ahol természetesen a kedvenc Potyka csárdánkba vacsoráztunk, és vidáman, élményekkel gazdagon tértünk haza.
A kirándulásról alig hazaérkeztünk egy megyei rendezvényen, a kulturális seregszemlén vettünk részt Pakson,
ahol a mazsorett táncot adtuk elő, a közönség szűnni nem akaró tapsával kísérve. Nagyon jó érzés volt, rengeteg
dicséretet kaptunk a csinos öltözékünkért, és a hibátlan táncért.
A következő héten már Bátán, egy jubileumi ünnepségen vettünk részt, ahol nagyon finom ebéddel, sütikkel, tánccal, mulatással töltöttük a délutánt.
Idő közben elkezdtük az énekpróbákat, hetente két alkalommal, mivel készültünk a megyei Dalos találkozóra. A kórusban 12 fő énekes vett részt és 2 fős citerás kísérte sárközi
dalainkat.
Ez az esemény Szekszárdon a Babits Művelődési Házban
került megrendezésre, amelyen több mint 200-an vettünk
részt. Szereplésünk nagyon jól sikerült, a dalokat Lázárné
Etuska válogatta össze és tanította be nekünk, amit innen is
köszönünk neki. Köszönjük a zenei kíséretet is Lázár Jánosnak és Juszt Vikinek.
A nyár közepén ünnepeltük egy nagyon aktív nyugdíjas társunk 80. éves születésnapját, köszöntöttük őt, ajándékkal, tűzijátékos tortával, pezsgővel, és sok-sok szeretettel. Az eseményen Dr. Antal Zsolt polgármester Úr is jelen
volt, virágcsokorral köszöntötte Pál Bözsi nénit.
Természetesen részt vettünk a községi falunapok rendezvényein, ahol a Tájházban megrendezésre kerülő Bíró
Annamária emlékére rendezett kiállítás megnyitón a kórusunk énekelt, másnap pedig a főző versenyen és a közben zajló kulturális eseményeken, este pedig a tűzi játékon is ott voltunk.
Szeptemberben, amikor még majdnem nyár volt, szintén egy megyei rendezvényen vettünk részt Simontornyán, a
sport napon. Nagyon érdekes, izgalmas feladatok vártak ránk, amit olyan ügyesen oldottunk meg, hogy a 14 csapatból a 3. helyezést értük el. Nagyon örültünk az eredménynek, mert mostanában nem sikerült ilyen előkelő helyen végeznünk.
Most pedig jönnek az őszi, illetve a tél eleji rendezvények, melyek újabb elfoglaltságot, készülődést jelentenek
számunkra is.
Kívánok az alábbi kis verssel mindenkinek napsütéses, szép őszi napokat és jó egészséget!
Várnai Zseni: Őszi Napfény
Ne gondolj a télre, ne hallgass a szélre
Gyere velem sütkérezni a sárguló rétre.
Mondok neked szépet, ragyogó meséket.
Nap aranyát neked adom, s az eget, a kéket.
Nézd, a nap sugara ragyog még a tájra,
Édes-meleg búcsúcsókot, hint fűre, fára.
Arany most itt minden, osztozzunk a kincsen.
És akinek nincsen, adunk majd mi ingyen.
Leimszider Lajosné klubvezető
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Az érték, ami összeköt
Czakó Sándor és Czakó Gábor (vagy, ahogy a Decsiek ismerik és szeretik szólítani: Csaba) falunk szülöttei.
Mindkettejük munkásságát felterjesztették a decsi települési értéktárba. Czakó Sándor tevékenységét a decsi általános iskolások, Tóth Julianna felkészítő tanár segítségével; Czakó Gáborét pedig az Őcsényiek, a Kincses Tolna
Megye Értékvetélkedő keretében. Ezúton is köszönjük az ifjú értékőrök munkáját! Czakó Gábor írói munkássága
azóta megyei érték is.
Ritka, hogy egy családban két testvér is kiemelkedő művész. Mindketten megkapták a Decs Nagyközségért Emlékplakettet.
Czakó Gábor Csaba munkássága ismertebb, változatos prózai műfajban alkot a regénytől kezdve a sajtó- műfajokig. 2011-ben Kossuth-díjat kapott. „Írásművészetének
legszembetűnőbb vonása a stílusok tudatos válogatása, ami abból az eltökéltségből
ered, hogy mondanivalóját a neki megfelelő formában jelenítse meg. Vagyis saját stílus helyett a művekét építi.” Ugyancsak az ő találmánya a nyelvrégészet – Beavatás a
magyar észjárásba. Kutatja a magyar nyelv ellentét- és összefüggésrendszerét. Többen szívesen nézték Beavatás című televíziós esszéműsorát is. Írásaiban, nyilatkozataiban mindig szeretettel és szívesen beszél szülőfalujáról. Ő tehát a szépírói tevékenységben tökéletesíti tehetségét.
Az idősebb fivért, Czakó Sándort, a Decsiek népművelőként, fényképészként,újságíróként ismerik elsősorban. Pedig neki is jelentek meg könyvei: Kelj föl,
öreg, kelj föl! - fényképes könyv a decsi cigányokról; Babits Utazása Szekszárdon;
Íme az ember…!
Tehetsége számos területen megcsillant: költészet, tervezés,gasztronómia, filmkészítés, népművelés, szervezés, sport, kutatómunka, gyűjtés. Csalhatatlan érzékkel választotta ki azokat az embereket, akikkel együtt a decsi közéletet szebbé, jobbá, pezsgőbbé tudta tenni.
Fotóriporterként dolgozott a Tolna Megyei Népújságnál, alapító tagja, majd főszerkesztője lett az országos politikai
napilapnak, a Dátumnak, szerkesztője az Új Magyarország belpolitikai rovatának. Alapítója és szerkesztője a Decsi Kapu helyi újságnak, szerkesztője a decsi televíziónak. Pályája elején, népművelőként a helyi paraszti gazdálkodás eszközeiből padlásmúzeumot hozott létre. Ugyanekkor pinceklubot hívott életre a gyerekek segítségével és irodalmi színpadot vezetett és szervezett fiataloknak. Az ő
alapos előkészítő-, kutató- és gyűjtőmunkájának köszönhető, hogy a
Röpülj páva! népdaléneklési versenyt a decsi asszonykórus megnyerte, úgy hogy az egész megyét Decs képviselte. Az első decsimajd Sárközi-lakodalom rendezője. Példaértékű közéleti munkája, a
Sárköz népi kultúrájának megismertetéséért és megőrzéséért vállalt
munkája. Ezzel Decs hagyományőrzői közt is örökös tagságot szerzett. Tevékenysége mégis jobban rejtve maradt a nagyközönség
előtt, mint öccséé. Szétaprózta volna tehetségét, vagy a kor egyik utolsó reneszánsz embere volt, aki egyszerre
több művészeti ágban is alkotott? Hogyan csinálta?
Eredeti módon, egyedi gondolkozásmóddal, „czakósan”: alázattal a feladat iránt; szeretettel, megértéssel, szerénységgel és humorral fordulva az emberekhez; következetes, szigorú szakmaisággal elemezve önmagát, emberi
gyarlóságait; és végtelen hittel Isten felé.
Szeptember elején, Czakó Sándor 80. születésnapjára emlékezve gyűltek össze azok, akik ismerték,szerették.
Régi fényképek nézegetésével, személyes történetek elmesélésével emlékeztünk rá: volt munkatársai, ismerősei,
barátai, családja. Egy Képíróra, aki olyan értéket képvisel, ami örökre összeköti szülőfalujával, Deccsel és az itt
élő emberekkel.
Czakóné Bognár Tímea
„Boldog vagyok Istenem, hogy megmutattad nekem, a Te világodat- írtam egy korábbi nekrológban- köszönöm
Neked, hogy megismerhettem sok-sok embertársamat, őseimet és utódaimat.” Czakó Sándor
Most én,mi folytatjuk: köszönöm, köszönjük Neked Istenem, hogy a Te jóvoltodból megismerhettem,megismerhettük Czakó Sándort. Köszönöm,köszönjük a képeket, melyeket a mi fájdalmainkról. örömeinkről,
ünnepeinkről alkotott tisztelettel, szeretettel, érző lélekkel. A képek, a leírt gondolatok rólunk szólnak, bennünket
láttatnak, de az ő szemével, lelkével fényképezve, megörökítve. A pillanatok, melyeket rögzített, nagy értékek számunkra, hisz örömmel, sokszor meghatottan csodálkozunk rá egykori önmagunkra. A mi lelkünkben az Ő képe él
annyi szeretettel és tisztelettel átitatva, amennyivel Ő fordult felénk, sokszor talán érdemtelenül, de mégis meglátva bennünk a jót, az emberit.
Papné Dávid Judit
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Bognár Cecil,a Kultúra Lovagja
A Magyar Kultúra Lovagja cím adományozását az 1997-ben létrejött Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezte 1998-ban a határon belüli, illetve határokon túli közművelődési, irodalmi, zenei, művészeti
teljesítmények elismerésére. Az ismertetés szerint a díjakat önkormányzatok, társadalmi szervezetek jelölése,
valamint az alapítvány tanácsadó testületének javaslata alapján ítélik oda.
A címet minden évben január 22-én, a Magyar Kultúra Napján adják át.
A Kultúra Lovagrendje Évkönyve 2018. című könyvben a következő méltatás áll Bognár Cecil (Decs) művelődésszervezőről.
Lovagias tettek: A Pécsi Tudományegyetemen diplomázott. Vezető és szervező tevékenységével Sárköz hagyományainak, népművészetének népszerűsítője.
Gyermekek nyaraltatásának szervezője. A Volán kultúrosaként, majd a decsi Faluház igazgatójaként és a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szabadidő-szervezőjeként
nem csupán kultúraközvetítő, hanem kultúrateremtő is. Az Arany János Tehetséggondozó
Program és határon túli gyermekek táborának
aktív közreműködője. Művészeti irányításával
a Decs Hagyományőrző Férfikórust több alkalommal eljuttatta az Arany Páva nagydíjig. A
Váralja Népdalkör művészeti vezetője. Öt sárközi település rendezvényeinek meghatározó
közreműködője. Ha kell, buszt vezet, kulturális
versenyre készít fel, vagy diáktáborokban ebédet főz. Könyvbemutatókon, kiállításokon verset mond, énekel, tárogatózik, citerázik és furulyázik. Génjeiben hordozza a zene szeretetét. 70 évesen elvégezte a népdalkör vezetői és a zenekar vezetői tanfolyamot. A Rákóczi Tárogató Egyesület
tagja, a szekszárdi Alisca Borrend krónikása.
„Sárköz hagyományainak ápolásáért és kultúraközvetítő életművéért”
Az évkönyvben felsorolt tettek jórészt Decs kulturális életét gazdagították, gyarapították. Hozzájárultak ahhoz,
hogy a Sárközi értékeket minél többen megismerjék, átéljék, értékeljék az országban és a határon túl is. Decs
község lakói,vezetői köszönettel tartoznak azért a lelkes, fáradtságos, lelkiismeretes munkáért, amit a faluért tett.
„Az életmű” még nem teljes. A 70 éves Bognár Cecil ma is ugyanazzal a lendülettel, lelkesedéssel, töretlen akarással folytatja a munkáját, ahogy sok-sok évvel ezelőtt elkezdte.
Bizonyítja a gondolatot: „Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet” (Kodály Zoltán)
Papné Dávid Judit

Sárközi hagyományok a Bíborvég Általános Iskolában
„Kultúrát nem lehet örökölni.Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog,ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának.”(Kodály Zoltán)
A hagyomány gyökér, megtartó erő, amely segít megkapaszkodni, segít embernek maradni. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós szerint, nem a hagyománynak van szüksége
az őrzésre, hanem nekünk embereknek van szükségünk a hagyományra, hogy boldogabbak, egészségesebbek legyünk.
Mi, decsi pedagógusok nagy szerepet szánunk a hagyományok ápolásának, továbbvitelének, az elődök és tetteik tiszteletének, szeretetének.
A régen feledésbe merült, vagy éppen a mai generációk számára már ismeretlen népszokások, néphagyományok, hagyományőrző tevékenységek, játékok, mesterségek
felelevenítésére vállalkozunk folyamatosan az iskola múltjához méltóan.
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Több mint 40 éve Folland Erzsébet tanárnő vezetésével 1977/78-ban indultak azok a szakkörök, melyek az akkor
még élő neves népművészeink segítségével, patronálásával végezték munkájukat.(Kun Sára néni hímző, Bali Vici
néni szövő, Bársony János asztalosmester)
Folland Erzsébet a 70-es évek végétől több mint 10 éven keresztül volt az országos hírű nívódíjas szövő-hímzőfaragó szakkör vezetője. Az ő munkája sok-sok év után a 2000-es évektől folytatódott, és tart máig is töretlenül
iskolánkban. Ebben az ő munkáját is folytatják a fiatalabb kollégák.
Ez a szakkör a mai napig az iskola büszkesége, ezért 2006-ban az új épület átadásakor és elnevezésekor a folyosón állandó kiállítást rendeztünk be a szakkörösök munkáiból.
A sárközi hagyományok továbbéltetésében a már nyugdíjas és a még most is dolgozó alsós pedagógusok vállaltak oroszlánrészt, de a „Múltunkban a jövőnk” néprajzi vetélkedő-sorozat szervezésében, rendezésében Farkas
Éva mellett Tóth Julianna tanárnő és jómagam is aktívan részt vettünk.
A kézműves tevékenységek továbbélésében nagy szerepe volt a 2009/2010-es tanévtől kezdve a Szabó Ernőné,
Valikának és Vaszlavek Ildikó kolléganőnknek. Ekkor már pályázati munka keretében – így lehetett, lehet hozzá
anyagokat, eszközöket teremteni - folytatódik a sor.
A most következőkben részletesen ismertetésre kerülő pályázatunk azóta már
10. és 11. a sorban.
2017/2018-as tanév vége
Klebelsberg Központ szakmai pályázata: „Nagyanyáink hagyatéka” – 500.000
Ft. A pályázat írója és lebonyolítója: Vaszlavek Ildikó
Felső tagozatosaink körében iskolai keretben többen citeráznak, népdalokat
énekelnek, tagjai a helyi hagyományőrző néptánccsoportnak, évek óta részt
vesznek az iskola kézműves szakkörének munkájában. Az évről-évre elballagó
nyolcadikosok pótlásaként fiatalításra is szükség van. A fiatalítás, megújulás
érdekében szerveztük nyári napközis táborunkat, ahol a tanév során folyamatosan működő kézműves szakkör technikáira, illetve Sárköz hagyományaira, a
népi kismesterségek technikáira alapozva szerveztük meg a programot. A
résztvevők között a szakkör tagjain kívül új érdeklődők is szerepeltek, akik kedvet éreztek a szövés, gyöngyfűzés, vesszőfonás, agyagozás, és hímzés megismerésére, kipróbálására. A táborban 12 felsős diák vett részt. A résztvevők között több táncos is volt, így a pihenőidőben lazulásként, felhangzottak a népdalok, majd egy-egy néptánclépés is következett.
A tábor befejezésekor kiállítást rendeztünk a hét folyamán elkészített darabokból. Táborunkkal egy időben zajlott az alsó tagozatosok egyik nyári napközis
tábora, így a pénteki kiállításunkat a kicsik is, illetve az értük érkező szülők is
megtekintették.
A diákok rengeteg ajándéktárgyat készítettek, melyet haza is vihettek. A nyári
táborban elkezdődött tevékenység, most szeptembertől folytatódott. Nyáron
előrajzolt hímzésminták alapján még lenvászon tasakokat, tűpárnákat hímeznek
a szakkörösök.
2018/2019-es tanév
Az idei tanévben is sikeres pályázatot valósíthat meg intézményünk a Nemzeti
Tehetség Program által biztosított 900.000 Ft támogatásból, Sárközi ráhangoló
címmel. A pályázat írói, lebonyolítói: ismét Bernád Enikő és Kozma Erzsébet.
Ők már az elmúlt tanévben is sikeres pályázatot valósítottak meg „Ünnepnapok
a Sárközben néptánccal és citerával” programmal (a képek e pályázat folyamán készültek).
A múlt tanében elkezdődött munkában szintén az utánpótlás-nevelés erősítésére 15 alsós tanuló ismerkedhet a
sárközi hagyományokkal. A pályázat keretében a gyerekek megismerkednek a Sárköz hímzésvilágával, a szövés
és a gyöngyfűzés alapjaival. A munkában ismét
kérjük helyi népi iparművészek segítségét.
A tanév során két alkalommal a szülőket bevonva
közös kézműves délutánt tartunk karácsony és húsvét előtt, így a szülők gyermekükkel közösen készülhetnek az ünnepekre.
Tavasszal a kis csoport ellátogat a szennai skanzenbe, a tanév végén pedig a Bíborvég-nap keretében kiállításon mutatják be az elkészült alkotásokat.
Az iskolánkban dolgozó pedagógusok hisznek a
hagyomány megtartó erejében,amit őseinktől kaptunk ajándékként és felbecsülhetetlen értékű örökségként, melynek átadása, tolmácsolása a fiatalabb nemzedék felé kiemelten fontos feladat: óvni, ápolni, őrizni, továbbadni.
Bergerné Ifju Erzsébet intézményvezető
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Nemzeti Ünnep 2018. október 23.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg-szállás
ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
A budapesti diákok békés tün-te-té-sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának
felmorzsolásával feje-ződött be november 10-én. Ezen történésekre emlékeztünk e napon. A decsi Bíborvég Általános Iskola diákjainak műsorát, dr. Antal Zsolt polgármester úr ünnepi köszöntője követte.

Az ünnepi testületi ülés keretein belül került átadásra a Decs Nagyközségért Emlékplakett. Ezt a megtisztelő díjat
ebben az évben Szajkó László és Gál Miklós vehette át, melyhez nagyon sok szeretettel gratulálunk.
Majdan az 56-os emlékműnél elhelyeztük a megemlékezés virágait, közreműködött a Decsi Hagyományőrző Férfikórus.

A „Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes tevékenysége 2018. évben
A 2017-es évzárónkat idén megelőzte a Katolikus Bál, melynek megnyitóján vett részt az együttes, szinte már
hagyomány jelleggel. Néhány éve veszünk részt ezen a rendezvényen nyitótáncainkkal.
Február 24-én tartottuk évzáró bálunkat, melyen összegeztük az előző évben történteket, és jó hangulatban szórakoztunk.
Április 5-én az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület az Autizmus Világnapja tiszteletéből megrendezett
szimpátia sétáján vettünk részt, és a pár perces flash mobban is szerepeltünk.
Április 7-én az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület figyelemfelhívó rendezvényén, az „Esőmanók futás”- on vettünk részt, mind műsorral, mind aktív részvétellel.
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Április 15-én Decsen a Tájházban mutattuk be kb. 300 diáknak Sárköz jellegzetes motívumait, majd megtáncoltattuk a résztvevőket.
Május 26-án részt vettünk az Amatőr Néptáncegyüttesek III. Minősítő Fesztiválján Bonyhádon, ahol a megtisztelő
Bronz minősítést nyertük el.
Július 7-én a fennállásának 85. évfordulóját ünneplő Érsekcsanádi Bazsarózsa Néptánccsoport helyi szokásokat,
hagyományokat őrző és idéző lakodalmi rendezvényén vettünk részt.
Szeptember 1-én az együttes vezető, Lőcziné Polányi
Jusztina 50. érettségi találkozóján adtunk színvonalas
műsort a résztvevőknek.
Augusztus 4-én „A múlt a jövő útja” Cigány Népművészeti Kiállítás megnyitóján, a Decsi Romákért Egyesület rendezvényén szerepelt 3 kiváló táncosunk, a tőlünk megszokott táncbemutató helyett Csötönyi Pál
versmondó valamint Szabó Fanni és Szabó Györgyi
harmonika előadását láthatták a résztvevők.
Augusztus 20-án a Szent István napi rendezvényen
Decsen adtunk színes műsort a vendégeknek, valamint a főzőversenyen is részt vettünk, ahol különdíjat
kaptunk finom ételünkért.
Augusztus 20-án az államalapítás és az új kenyér ünnepén vettünk részt Szekszárdon. A nap egyik fénypontja a
délelőtt 10 órától kezdődő felvonulás volt, melyhez 17 Tolna megyei településről csatlakoztak csoportok, köztük a
„Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes is, Szabó Veronika és Sörfőző Dávid képviseletében.
Szeptember 24-én a szekszárdi Fritz Borházban – vagy ahogy az ottaniak nevezik, Fritz Tanyában – szórakoztattuk az amerikai magyar csoportot, ízelítőt adtunk Sárköz táncaiból, dalaiból, viseletéből.
Szeptember 29-én a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium szervezésében 60 fős pedagógus csoportot fogadtunk a decsi Tájházban. A rendezvényen
a csoportot a bátai Pántlika Zenekar kísérte, akik
nagy sikerrel szerepeltek a Fölszállott a Páva
Népzenei vetélkedőn. A zenekar – mondhatjuk –
az együttes kísérő zenekara.
Október 6-án a Decsi Romákért Egyesület felkérésére az Őszi Roma Kulturális Fesztiválon adott
műsort Szabó Fanni tagunk harmonikával.

Október 13-án Zengővárkonyban szerepeltünk a „Sütt Gesztinyés” Lukács napon, ahol nagy sikert aratott az
együttes.
Baumann Jusztina
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Decsi „Kék Ibolya” Egyesület
A Decsi „Kék Ibolya” Egyesület 2016-ban alakult hivatalosan egyesületté.
Elsődleges célunk, a roma népzene és a roma népi tánc elsajátítása, megismertetése, oktatása roma gyermekek
körében. Az egyesület segíti a népi hangszerek megismertetését, hangszereken tanulást. Hetente illetve fellépések előtt szükség szerint tartunk próbákat.
2017. március 11-én adománygyűjtés céllal szerveztünk kulturális programot, aminek bevételét az egyesület fellépő ruhák készítésére fordított.
2017. május 30-án az Országos Nemzetiségi Ki Mit tud- on Tolna megyét egyedül mi képviseltük. Egyesületünk a
döntőben zene, tánc kategóriában II. helyezést ért el. Ez az eredmény lelkesít bennünket, hogy továbbra is folytassuk ezt a munkát.

Egyre több helyről keresnek meg bennünket és hívnak falunapi rendezvényekre. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk eleget tenni, mind helyben, mind vidéken.
Burai Marianna egyesületi elnök

Táboroztunk
Ez az év már a hatodik volt, amikor a gyerekek a nyári szünetben napközis rendszerű horgásztáborban ismerkedhettek a horgászat gyakorlatával. Eddig még minden évben sikerült pályázatok útján támogatást szerezni, így
a szülőknek nem jelentett komoly anyagi megterhelést az egy hét. Idén a MOHOSZ nyújtott támogatást, valamint
az önkormányzati támogatás egy részét fordítottuk erre a nemes és hasznos célra. Ezen kívül a Decsi Pék Kft
járult hozzá a sikeres lebonyolításhoz azzal, hogy minden reggel friss termékeket biztosított a résztvevők részére,
a PJ TOP Mix Kft pedig kedvezményesen biztosított minőségi etetőanyagokat, amelyek nagyban hozzájárultak a
kiváló fogási eredményekhez. Hálásan köszönjük a támogatásokat!
A bajaszentistváni Warali horgásztó volt a helyszín, ahol a tíz gyerek és a két kísérő felnőtt július 9 és 13 között
öt napon át élvezhette a kiváló horgászati körülményeket. Az árnyas part, valamint a gyakori halugrások már a
megérkezésünkkor azt vetítették előre, hogy sikeres horgásznapok elé nézünk. A későbbiek során mindez be is
igazolódott, amint azt majd a végeredmények megmutatják.
A tábor elsődleges célja a feeder botos horgászat népszerűsítése volt. E mellett azonban beszéltünk a spiccbotos, valamint a match botos horgászatról is. A horgászat meghatározó eleme az etetőanyag, nem mindegy, hogy
mikor mit és főleg hogyan keverünk, milyen állagú lesz a keverék, amit használni fogunk. Erről is részletes ismereteket szerezhettek a gyerekek. Mikor milyen adalékokat, különféle földeket, aromákat, ízfokozó anyagokat érdemes hozzáadni a keverékekhez, hogy jobban a horgunk közelébe csalogassák a halakat. Egy-egy ebéd utáni pihenő lehetőséget teremtett arra, hogy a legfontosabb szabályokról, tilalmi időkről, méret és egyéb korlátozásokról
halljanak a gyerekek.
Nagyon szép dolog az elmélet, de a tábor legfontosabb és legérdekesebb része az elméleti ismeretek gyakorlati
alkalmazása, a horgászat volt. Ezzel töltöttük a legtöbb időt, ez okozta a legnagyobb élvezetet, ugyanis a gyerekek szebbnél szebb halakat fogtak. Ezeket egyenként megmértük, és a fényképezés után már úszhattak is szabadon tovább!
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Nagy gondot fordítottunk a merítő szák és a pontymatrac használatára, így óvtuk a halakat a felesleges sérülésektől. Nagy örömömre szolgált, hogy a gyerekek nagyon segítőkészek voltak, szó nélkül segítettek egymásnak a
szákolásban, a szerelék elkészítésében, javításában, fényképezésben. Jó volt közöttük megtapasztalni az önzetlenséget, segítőkészséget, bár már az elejétől tudták, hogy a halfogásban versenyben állnak egymással!
A verseny eredményét befolyásolta az a rövid elméleti ismereteket felmérő teszt is, amelyet az utolsó napon töltöttek ki a gyerekek. Összességében a fogott halak tömege és a teszt eredménye adta a végső sorrendet (a név
mellett az életkor látható):

Tóth Krisztián (13)

20528 pont

Fischer Norman (13)

15555 pont

Átal István (12)

15015 pont

Kalányos György (13)

15010 pont

Oláh Péter (16)

14038 pont

Kalányos Balázs (13)

8960 pont

Szabó Patrik (8)

7470 pont

Farkas Patrik (12)

4410 pont

Kellner Ferenc (13)

3995 pont

Bédika László (16)

2980 pont

A legkisebb hal 1645 gramm, míg a legnagyobb 7020 gramm volt, ezt Kalányos Gyuri fogta.
Az utazásról még nem szóltam. Az Önkormányzat buszával utaztunk nyolcan, valamint a segítőm, Simovics
Győző gépkocsijával négyen. Hálásan köszönöm, hogy az Önkormányzat négy napra biztosította a buszt, valamint Győzőnek is köszönöm, hogy már több éve segítőm a táborokban, idén pedig a szállításban is segítséget
vállalt! Köszönettel tartozunk a decsi Református Egyházközségnek is, mert a pénteki napon biztosították a buszukat ingyen és bérmentve, ugyanis ezen a napon az Önkormányzat buszát más elfoglaltság miatt nem tudtuk
használni.
Úgy érzem, és a visszajelzések ebben megerősítenek, hogy a tábor szép emlékeket hagyott a gyerekekben.
Köszönhető ez annak, hogy a Warali horgásztó a maga rendezettségével, halbőségével kiváló terepet biztosított,
a tógazda visszaváró figyelmessége pedig kellemessé tette az ott eltöltött időt. Kívánom, hogy minél többen tapasztalják ezt meg!
Végül köszönöm a gyerekeknek, hogy a viselkedésükkel nem okoztak csalódást sem nekem, sem pedig a tó tulajdonosának!
Hága József
Horgászregisztráció és Magyar Horgászkártya ügyintézés

minden pénteken
8.30 – 11.30-ig
személyi igazolvány, lakcímkártya, horgászigazolvány és adókártya szükséges.
A regisztráció díja: 2.200,- Ft
Decs, Rákóczi utca 19.
Tel.: 20/227-4650

Oldal 15

D ecs i K apu

Pályáztunk és nyertünk
(Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján a Decsi Hagyományőrző Férfikórus Egyesület
(Magyarország, Tolna megye, 7144 Decs) a Csoóri Sándor Alap terhére 600 000 Ft összegű támogatásban
részesül vissza nem térítendő, 100 %-os formában. A támogatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kezeli.)
A Decsi Hagyományőrző Férfikórus az ország számtalan
településén, és a környező országokban szerepelt ez idáig,
és reményeim szerint még fog is szerepelni. A kórusunk
rangos megmérettetéseken nagy sikerrel szerepelt már
korábban is, az elért eredményeink többszörös Aranypáva
Nagydíj.
A korábbi években a kórus tagjai saját ruháikban szerepeltek, ezen túl az elnyert összeg segítségével, már egységesen, a kórus korábban elért sikereihez méltó megjelenéssel
tud színpadra állni, amit a pályázat tett lehetővé. A rendezvényeken a tájegység jellemző viseletét is bemutatjuk, a
szakmai zsűri odafigyel és értékeli ezt is. A támogatásnak
köszönhetően a férfi viselet jellemző darabját, a sárközi
hímzett nyakkendőt is bemutathatja.
A sikeres versenyek, színvonalas bemutatkozások feltétele
a jó felkészülés.
A hangtechnikai eszközök vásárlásával biztosítottá vált a
próbák megfelelő színvonala.
A támogatás nagyban segítetett az egységes megjelenítésben.
Azóta már többször is szerepelt a kórus különböző rendezvényeken.
A Sárközi településeken, fellépések alkalmával, már az
újonnan beszerzett ruhákban, cipőkben, nyakkendővel álltunk színpadra. A megvásárolt hímzett nyakkendővel, és
cipőkkel, fehér ingekkel kiegészítve a meglévő viseletet,
már minden tagnak egységes lett a megjelenése. A feliratos pólók szintén az egységes megjelenést szolgálják az
utazásaink során.
A technikai eszközvásárlásunk még tovább bővítette a fellépési lehetőségeket. Az aktív hangfal és a mikrofon
segítségével most már olyan helyen is tudunk fellépést vállalni, ahol eddig nem volt lehetőség a hangosításra.
A Férfikórus tagjai október 19-20-21. kilenc fővel, (sajnos nem teljes létszámban) Dél Lengyelországba utazott.
Szabó Sándor elnök

VONAT MENETREND
DECS - SZEKSZÁRD
HÉTKÖZNAP
óra/perc
04:56
06:27
06:46
07:33
09:44
12:56
13:44
14:05
15:44
17:44
19:44

SZOMBAT
óra/perc
04:56
06:27
07:33
09:44
13:44
15:44
17:44
19:44

VASÁRNAP
óra/perc
06:27
07:33
13:44
15:44
16:09
17:44
19:44
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VONAT MENETREND - SZEKSZÁRD – DECS
HÉTKÖZNAP
SZOMBAT
VASÁRNAP
óra/perc
óra/perc
óra/perc
05:53
07:02
07:02
07:02
08:00
10:00
08:00
10:00
16:00
10:00
12:00
18:00
12:00
16:00
20:00
13:28
18:00
22:30
14:22
20:00
16:00
22:30
16:37
20:00
22:30
AUTÓBUSZ MENETREND - Decs( Községháza) - Szekszárd
HÉTKÖZNAP
SZOMBAT
VASÁRNAP és ÜNNEPNAP
óra/perc
óra/perc
óra/perc
04:48
04:49
04:48
05:13
06:33
06:58
05:53
08:23
08:56
06:33
10:58
12:53
06:55
12:53
16:08
07:33
15:23
17:41
07:53
15:41
20:58
08:56
17:39
10:58
20:58
12:38
14:07
14:46
14:50
15:23
15:42
16:29
17:13
19:28
20:58
Szekszárd (Autóbusz pályaudvar) – Decs
HÉTKÖZNAP
óra/perc
04:30
05:10
05:55
06:20
06:35
07:00
07:40
10:10
11:10
11:30
12:10
13:30
14:20
14:40
15:15
16:00
16:30
17:15
18:45
20:15
20:20

SZOMBAT
óra/perc
05:55
06:40
07:40
10:10
11:30
12:20
14:40
17:15
20:15

VASÁRNAP és ÜNNEPNAP
óra/perc
05:55
06:40
07:40
11:30
12:20
14:40
17:15
20:15
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