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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS
Kitűzte május 26-ára az Európai Parlament
magyar képviselőinek választását dr. Áder
János köztársasági elnök – közölte a
Köztársasági Elnöki Hivatal.
Az Európai Tanács döntése értelmében 2019.
május 23. és 26. között kell megtartani az
európai parlamenti választásokat az unió
országaiban.
“Alkotmányos kötelességemnek eleget téve,
összhangban az uniós rendelkezésekkel és
hazánk Alaptörvényében foglaltakkal, az
európai parlamenti választások magyarországi
időpontját 2019. május 26-ára írom ki” – közölte
az államfő.
Hozzátette:
a
választás
valamennyi
választójoggal rendelkező magyar állampolgár
számára lehetőség arra, hogy a következő öt
esztendőben befolyásolja az Európai Unió jövőjét.
“Magyarország a hazánk, Európa a közös
otthonunk. Valamennyi választásra jogosult
honfitársamat arra kérem, vegyen részt a soron
következő európai parlamenti választáson”
olvasható a nyilatkozatban.
Az Európai Unió tagállamainak polgárai 1979
óta közvetlenül választják meg az Európai
Parlament tagjait. A Brexit, a brit EU-tagság
megszűnése miatt 751-ről 705-re csökken a
parlament létszáma, és emiatt változik egyes
tagállamok
képviselőinek
száma,
de
Magyarország továbbra is 21 képviselőt
küldhet a testületbe.

Decs Nagyközség Önkormányzat
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

férfi munkatársai nevében
minden kedves decsi hölgynek
Boldog Nőnapot Kívánunk!

Oldal 2

D ecs i K apu

Sárköz, a szépség kertje - „egy sárközi asszony szépbe szőtt hite”
„… aki egyszer bejut a szépség kertjébe, az versöt is álmodhat meg írhat, meg éneköt is mondhat, meg szűhet,
meg hímözhet, mert minden szépség egy tüvön van…" – mondta néhai Kati Éva népművész.
Aligha lehet szebben fogalmazni egy olyan kiállítás beharangozójában, ahol a sárközi szőttes kincsnek jelenlegi
legjobb ismerője, legnagyobb mestere, Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere, az MMA Népművészeti
Tagozatának rendes tagja mutatkozik be. Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor részt vettünk a jubileumi
kiállítás megnyitóján.

Marikát
községünkben
szinte mindenki ismeri,
hiszen Decsen született,
és hosszú évtizedeken
keresztül itt élt családjával. Már gyermekkorában
megismerkedett a szövéssel, majd a Háziipari
Szövetkezetben csiszolta
tovább
szövéstudományát. Tanítómesterei Nemesné Futó Katalin, Bali
Istvánné, Ács Istvánné,
Széles Józsefné, akik
mindent tudtak a sárközi
szőttesről, és nemcsak e
tudományukat adták át,
hanem a munka iránti szeretetet, tiszteletet és alázatot is, mely példaértékű volt Marika számára. Legnagyobb
mestere Szélesné volt, aki gyönyörű, kivételes munkákat alkotott, és átadta a kétoldalas szövés féltve őrzött titkát
is. A kiállított anyagban tanítómesterek emléke előtt néhány szőttes-alkotásuk bemutatásával is tiszteleg. Fodorné
László Mária sok évtizedes munkája során folyamatosan részt vesz szakmai versenyeken, országos pályázatokon olyan alkotásokkal, amelyek a hagyományokban gyökereznek, ugyanakkor megfelelnek a mai funkcióknak is.
„A szövés gyógyír örömre, bánatra" – mondja
Fodorné Marika, s most a
Pesti Vigadóban a látogatók is részesedhetnek
ebben a gyógyírban. A
kiállítás egy olyan életmű
régi és új alkotásait mutatja be, amelyben a hagyomány megismerésének, megőrzésének és a
hagyomány megújításának szándéka is magas
színvonalon jelenik meg a
kézzel szőtt szépséges
szőtteseken.
Úgy érzem, hogy még
néhányan, akik a népi
szövés titkainak őrzői vagyunk, kötelességünk lehetőségeink szerint továbbadnunk ezt a tudást, „hiszen a múltat
tisztelnünk kell és éltetnünk tovább!" – vallja Fodorné László Mária.
A kiállítás április 21-ig látogatható a Pesti Vigadó kiállítótermeiben.
Kiss Erika
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Robotok a tanulás és tanítás szolgálatában a Bíborvég Általános Iskolában
Az iskolában már régóta többféle informatikai eszközt használnak az
oktatás során a pedagógusok és a tanulók. A digitális játékok, robotok szórakoztatva tanítanak, hatékony oktatási és tanulási segédletek.
A programozás, a robotika alapjaival ismerkednek az első osztályosok játék robotok
segítségével. A BeeBot és a Blue-Bot robot méhecske motivál,alkalmazásával fejlődik a tanulók figyelme, munkamemóriája. A gyerekek a problémamegoldás során feltételekhez igazodó, kódokat készítenek, javítanak; korszerű tartalmakkal ismerkednek meg modern eszközök használatával. Az interaktív
tanulási folyamat során egyéni, páros és csoportos munkavégzéssel
is dolgozhatnak. A közös tevékenység, az egymásra figyelés, az együttműködés az értelmi képességek mellett
fejleszti a kooperációt, társas készségeket, szociális kompetenciákat. A különböző pályák, feladványok alkalmasak különböző tantárgyi tartalmak gyakorlására matematikától ének-zenéig.
Tóth Anna pedagógus

Mi is a Házasság hete?
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy
hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai
és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan
nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi
programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes
társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve
valamilyen ok miatt megszakadt.”
A Házasság Hete Szervezőbizottsága
Szeretettel: a Decsi Református Egyházközség
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Sárközi ráhangoló a Bíborvég Általános Iskolában
Intézményünk a 2018/2019-es tanévben is sikeres pályázatot valósíthat meg a Nemzeti Tehetség Program által
biztosított támogatásból. A támogatás összege: 900 000 Ft, a pályázat írói, megvalósítói: Bernád Enikő és Kozma Erzsébet.
Iskolánk a sárközi hagyományok őrzésére nagy hangsúlyt fektet, melyet
évről-évre új tanulók bevonásával valósítunk meg. Az elballagó tanulók
helyett 15 fő alsó tagozatos új tehetségígéretet vonunk be a hagyományok
megismerési folyamatába. A pályázat segítségével biztosítjuk az új tanulók
népi hagyományápolással kapcsolatos ismereteinek széles körű bővítését.
Megismerkedünk a Sárköz hímzésvilágával, szövésével és a gyöngyfűzés
alapjaival, melyben helyi népi iparművészek segítségét kértük.
A tanév elején a hímzéssel kezdtünk el foglalkozni, ennek keretében
ellátogattunk a Faluházba a nyugdíjas
hímzőkör tagjaihoz, akik igen hasznos tanácsokkal és csodaszép munkáik
bemutatásával segítették a csoport további sikeres tevékenységét. Az új
évben a sárközi szövés alapjaival ismerkedünk, melynek keretében
ellátogatunk a Tájházba, ahol megtekintjük a kiállított szövéssel
kapcsolatos anyagokat. A foglalkozások keretében a tanulók is megtanulhatják az egyszerű szövőkeret használatát. Az elkészült szövésből egy kis
tarisznyát készítünk. Áprilistól a gyöngyfűzés alapjaival ismerkedünk meg,
melynek keretében helyi gyöngyfűző
népi iparművész segítségét kérjük. A
foglalkozásokon a gyerekek egyszerűbb fűzésmintákkal kezdenek, majd kicsit bonyolultabb két és több szálas
gyöngyfűzési technikákat tanulhatnak meg.
A tanév során két alkalommal a szülőket bevonva közös kézműves délutánt
valósítunk meg, ezáltal a szülők gyermekükkel közösen készülhetnek az
ünnepekre. A karácsonyi kézműves foglalkozás nagyon jó hangulatban telt,
és sok szép alkotás született. A következő alkalom húsvéthoz kapcsolódik
majd.
Tavasszal ellátogatunk a szennai skanzenbe, a tanév végén pedig kiállításon mutatjuk be az elkészült alkotásokat, melyeket a tanulók a kiállítás után hazavihetnek, és mindennapi használatba vehetnek.
Kozma Erzsébet igazgató helyettes

Időskorúak fűtési támogatása
Az Önkormányzat szociális ellátásai közül most az időskorúak fűtési támogatása igénybevételének feltétele kerül ismertetésre. Az önkormányzati rendelet (megtekinthető a honlapon) értelmében a hatáskör gyakorlója a Humán Bizottság. E támogatási formát a sajátjogú öregségi nyugdíjban részesülő személy veheti igénybe, akinek
állandó lakóhelye Decs, nyugdíjának összege, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj minimum 400 %-át.
Az öregségi nyugdíjminimum összege: 28.500-ft, melynek 400 %-a 114.000,-ft.
További feltétel, hogy a sajátjogú öregségi nyugdíjas az adott évben szociális célú tűzifajuttatásban nem részesült.
Jogosult tehát fűtési támogatásra, az az egyedülálló sajátjogú öregségi nyugdíjas, akinek nyugdíja nem haladja
meg a 114.000,-ft-ot, illetve ha családban él, a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
114.000,-ot, feltéve, hogy ugyanabban az évben szociális célú tűzifajuttatásban nem részesült (bármilyen okból,
arról lemaradt).
A támogatás összege: 20.000,-ft
dr.Antal Zsolt polgármester
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Csapadékvíz elvezetése, elkerülő út építése eszközbeszerzéssel,
napelem parkok létesítése
Csak néhány beruházás településünkön, melyek kivitelezési munkálatai az elmúlt napokban indult, vagy a közbeszerzést követően fog elkezdődni, vagy már a beruházás befejeződött, s éppen a próbaüzem zajlik. A projektek mindegyike komoly előkészületi folyamat eredménye, majd a sikeres pályázatoknak köszönhetően valósul
meg, több éves, évtizedes problémákra megoldásként szolgálva. Gondoljunk csak a Sárpilis felől érkezők un.
Bogya-gödör által nyújtott sittes-szemetes „tájképére”, melyet most 2db, egyenként egy-egy hektáron elterülő
napelem park látványa vált fel. A Szőlőhegyi utcán végig dübörgő mezőgazdasági gépek tulajdonosai ezután
egy új, több mint 1 kilométer hosszú új aszfaltos úton tudják földjeiket megközelíteni, s akkor még nem is beszéltünk az 5,7 kilométer csapadékvíz elvezetésének előnyeiről. Mindhárom beruházás a település déli részén valósul meg, együttes értékük közel 900 millió forint.
Napelem parkok:
Az Önkormányzat az SZ+C Stúdió Kft-vel, valamint SZ-Familia Kft-vel együttműködve 2db napelem parkot létesített, az érintett területek rekultivációját követően. Jelenleg a naperőművek próbaüzeme zajlik. A 2db egy hektáros területet településünk 15 évre bérbe adta, évi 300 ezer forintért. Természetesen a már elkészült beruházástól adóbevételeink növekedését is várjuk.
Csapadékvíz elvezetése:
A beruházás a napokban kezdetét vette. Az érintett ingatlantulajdonosok, közel 400-an a megfelelő pillanatban
az őket érintő kivitelezési munkafolyamatról tájékoztatást kapnak.
A beruházással érintett területeken vagy nincsenek is vízelvezető árkok, vagy amik vannak, nem tudják ellátni
alapvető funkciójukat. Mindezek mellett a meglévő átereszek eltömődtek, a vízelvezető árkok között nincs meg a
kapcsolat, illetve a Tabáni árok és a Dobornya-csatorna között sincs megfelelő összeköttetés, hiányzik az átemelő és az árokrész. A tervezett vízelvezető rendszer egyaránt tartalmaz nyílt földárkos és nyílt burkoltárkos,
továbbá zárt csatornaszakaszokat is, igazodva a területi sajátosságokhoz és a szakmai kívánalmakhoz. A fejlesztés a következő területeket érinti: Szőlőhegyi utca teljes hosszában, illetve az attól délre eső utcák (Deák F.,
Széll J., Alkotmány., Széchenyi I., Gárdonyi G.,), Dr. Pilissy E. utca alsó szakasza, Tabáni árok, valamint a
Dobornya-csatorna. Mindösszesen 5.750 fm vízelvezető árok kiépítése történik meg, továbbá sor kerül a szükséges mederrendezési munkák elvégzésére és a tározó felújítására is.
Elkerülő út építése eszközbeszerzéssel:
A Sárpilis felé vezető úttól, a két naperőmű között, vasút mellett, majd a vasúton keresztül végig a mezőgazdasági földúton, Gárdonyi utca mögötti Szőlőhegyi utcai csatlakozással, 1-1 méter széles útpadkával együtt 5 méter széles aszfaltos elkerülő út kiépítésére kerül sor. A beruházás jelenleg a közbeszerzési eljárás területén van,
de még a tavasszal megkezdődik a kivitelezése. A sikeres VP pályázathoz eszközbeszerzés is tartozik: MTZ
Traktor, gréder, aprítógép, mulcsozó.
A beruházásokkal együtt járó estleges kellemetlensége tekintetében megértésüket kérjük! Köszönettel:
dr. Antal Zsolt polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Alisca Terra Kft. a zöldhulladék-gyűjtő zsákok kiosztását
2019. március 26-án kedden 8:00 és 11:00 óra között végzi településünkön
A zsákok kiosztásának rendjéről a hulladékszállítást végző közszolgáltató a gyűjtést megelőző héten plakátok
kihelyezésével tájékoztatja a lakosságot.
Decs Nagyközség Önkormányzata
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Tájékoztatás meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A megnövekedett érdeklődésre tekintettel az Önkormányzat az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a meglévő
kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról.
Jogszabály értelmében a kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése engedélyköteles
tevékenység.
(Hatályon kívül helyezett jogszabályi rész szövege:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdés a)-b) pontja alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.)
Módosították a kutak engedélyezését előíró jogszabályt!
Az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt. A módosítás értelmében
a türelmi idő 2020. december 31-ig tart. Eddig mentesül a bejelentő a hátrányos jogkövetkezményektől.
A jogszabály rész hatályos szövege:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
A jogszabály módosítás alapján az engedély nélkül létesített kút esetén a létesítő mentesül a vízgazdálkodási
bírság fizetése alól, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi és
az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Engedélyt a jegyző, illetve a vízügyi hatóság adhat. A jegyző engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely maximum 500 m 3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel és a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés
alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint a karsztvagy rétegvíz készletet nem veszi igénybe. Továbbá a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és
a háztartási igények kielégítését szolgálja, nem pedig gazdasági célú vízigényt elégít ki.
A kút engedélyezésének feltétele a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
Jogszabály alapján az 1885. évtől 1965. július 1-jéig terjedő időszakban létesített kútra vonatkozóan üzemeltetési engedélyt kell kérni.
Az 1965. július 1. és 1992. február 5. között létesített kút esetében, amennyiben az akkor érvényes jogszabályok
szerint engedélyköteles volt a kút létesítése, akkor fennmaradási engedélyt, ha nem volt engedélyköteles a kút
létesítése, akkor üzemeltetési engedélyt kell kérnie az ügyfélnek.
1992. február 5. után létesített minden kútra – amennyiben vízjogi létesítési engedély nélkül létesítették – fennmaradási engedélyt kell kérni.
A fennmaradási engedély iránti kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni.
A kutak műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkező okleveles építőmérnök és vízépítési üzemmérnök végezheti.
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A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció
tartalmi követelményeit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete rögzíti.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/ /2015. (III. 31.) BM rendelet
1. melléklet 58a. pontja értelmében a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó eljárásokért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § értelmében: (vagyis
nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni)
24. §(1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény.
A jegyzőnek a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni, a vízügyi
eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a vízügyi hatóság, mint szakhatóság pedig a megkeresést követő 21
napon belül adják meg állásfoglalásukat.
dr. Antal Zsolt polgármester

DJP Pont a Faluházban!
Magyarország kormánya célként tűzte ki, a digitális kompetenciáinak összehangolt fejlesztését, minden embernek lehetőséget adva a digitális felkészültség gyarapítására. Célja a biztonságos számítógép használat,internet nyújtotta lehetőségek ismerete, a meglévő ismeretek továbbfejlesztése.
Decs nagyközségben is követni kell az irányt a digitális fejlődés érdekében. A
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázati
kiíráson sikeresen vett részt Önkormányzatunk. A nyertes pályázatnak köszönhetően kiépült ingyenes wifi elérhetőség (felhasználóneve a „DJP Guest”), mely elérhető a Faluházban és környékén, továbbá térítésmentesen használhatók digitális
eszközök: telefon, tablet és notebook. Mindennek köszönhetően lehetőség van internetezésre, fénymásolásra,
és szkennelésre is.
A DJP Pont folyamatosan várja az érdeklődőket nyitva tartási időben
munkanapokon 14 és 18 óra között. A felmerülő kérések és igények
szerint folyamatosan szervezünk tanfolyamokat is.
Február-március hónapban induló tanfolyam témái: digitális eszközök megismerése,meglévő ismeretek bővítése,internet használata
és elektronikus kommunikáció,információtárolás és információkezelés,információkeresés, gyűjtés.
Jelentkezés:
Faluházban nyitva tartási időben, vagy a 30-9511195-ös telefonszámon.
DJP Mentor: Kiss Erika
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