Polgármesteri Hivatal
Decs
Decs Községért Egyesület beszámolója
2010. évi tevékenységéről
Egyesületünk a 2010.évben a korábbi évekhez viszonyítva kevesebbet ütemezett, ebből
adódóan a partnerkapcsolat és civil együttműködés jegyében kevesebb is valósult meg.
A községünkben a rendezvények közös szervezésben történnek (történtek) a többi civil
szervezettel. A civilszervezetek a rendezvények sikeréért is felelősek. Egyesületünk több
rendezvényen is jelen volt:
Megemlékezések, koszorúzások.
Szalvétagyűjtemény kiállítását Egyesületünk képviseletében Kozma Lászlóné
Egyesületünk elnöke nyitotta meg.
- Nőnapi megemlékezés, filmvetítéssel.
- Ivónapi megemlékezés, köszöntöttük a község férfi vállalkozóit, mely nagy sikert
aratott és jól érezték magukat.
- Gyógyfürdőbe mentünk az „Asszonytornászokkal”.
- Virágokat ültettünk a község központjában lévő hősi emlékműhöz. (hozzávaló virágot
a községünkben virágot értékesítő vállalkozótól kaptuk felajánlásként.
- Szponzoráltuk és támogattuk a Gyermeknapi rendezvényt, és annak sikerességét
segítettük.
- A Faluháznál rendezett főzőversenyen részt vettünk és helyezést is elértünk
- Református temetőben 3 síremléket gondoztunk (korábban lefestettük, sajnos ezt egy
reggelre elvitték ism. tettesek.) Sajnos értékeink megőrzésében mást mi tenni nem
tudunk, javasoljuk a szép, régi sírok megőrzése érdekében a megfigyelő kamerát.
- Egyesületünk Tisztelet Társaság pályázatán nyert előadással nagy örömöt szerzett idős
és fiatal lakóinak a községben, mivel Aradszky László és Harangozó Teréz egy jól
sikerült színvonalas műsort adott a faluházban.
- Az idősek világnapján ismét köszöntöttük községünk idős polgárait, számunkra az
idős emberek értékhordozók. Úgy gondoljuk, hogy az elődök erőfeszítésére épülhet a
jelen. Községünk idősödik, még több odafigyelésre lenne szükség (pl. jelzőrendszerházi-gondozás keretén belül- Egyesületünk továbbra is jó kapcsolatot ápol az Iskola és Óvoda dolgozóival,
vezetőivel
- Rászorulókat megkerestük és kedveskedtünk szeretet csomaggal a karácsonyi ünnep
alkalmából.
- Az árvízkárosultaknak gyűjtést szerveztünk és személyesen adtuk át összegyűlt
adományt.
Egyesületünk továbbra is híve az egészségnevelő programnak, melynek keretén belül
kerékpárral mentünk a Cserenci vadászházba és megnéztük az állatok etetését.(Mozogj az
egészségedért címszóval)
-

Sajnos Teleházunk üzemeltetését forráshiány és pályázati lehetőségek miatt kénytelenek
vagyunk szüneteltetni. A számítógépeink már sajnos kissé elavultak, bővítésre pénzhiány
miatt nem volt lehetőségünk, így a teleház vezetésére megbízott személytől is meg kellett

válnunk, anyagi okok miatt, mivel meglévő jól működő gépeinket is megcsonkították
használóik.
Mivel önkormányzati támogatást az elmúlt évben nem igényeltünk és nem kaptunk ezért
vagyunk kénytelenek „bezárni”, mert már a község igényeit nem tudjuk kielégíteni ( internet,
fénymásolás, fax tekintetében). Amit természetesen nagyon sajnálunk, mert 8 éven keresztül a
község lakóinak szolgálatában álltunk.
2012-ben Egyesületünk jubilál (15. év), úgy gondoljuk nagyon szép idő a lehetőségekhez
képest.
Ezért is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, segítő vállalkozóknak, valamint
mindazoknak, akik közreműködtek Egyesületünk talpon maradásában és működésében.
Egyben megkérném a község lakóit, hogy tagtoborzásban legyen segítségünkre, és fiatalítsuk
csapatunkat.
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