2017. június

A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

Az 1956-os emlékmű avatása (Ünnepi beszéd)
Azért gyülekeztünk ma itt össze, hogy egy régi adósságunkat törlesszük:
FELAVASSUK községünkben – az emlékezés üzenetét hordozó – 1956-os forradalom emlékművét!
Mindenek előtt, köszönetet mondok az 56-os EMLÉKBIZOTTSÁGNAK, hogy a forradalom 60. évfordulója méltó
megünneplésére kiírt pályázaton, sikeresen tudtunk szerepelni.
Külön megköszönöm Horváth István OGY-i képviselő Úr segítségét, támogatását.
„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak!”- tartja a mondás.
Nekünk késői utódoknak, erkölcsi kötelességünk: példamutatásuk vállalása, 56’ szellemiségének megőrzése, ápolása, megismertetése.
Az 56-os forradalmat nem nagyformátumú politikusok, nem hadvezérek
robbantották ki, hanem olyan hétköznapi emberek, akikből a történelem
formált HŐSÖKET.
Ezek a hétköznapi emberek egyszerű munkások, diákok, értelmiségiek
voltak. Így lehetnek 1956 forradalmának hétköznapi hősei, példaképek a
mi számunkra is.
Tudjuk, hogy 1956. november 4-én egy IDEGEN HATALOM tankjai eltaposták az emberek forradalmi reményeit:
Mi mégis a győzelmet ünnepeljük, annak a BÁTORSÁGNAK a diadalát, amely: abban a korban ki tudta-ki merte, mert ki akarta mondani: ELÉG VOLT

A forradalmi emlékhely létrehozása az Önkormányzat
és az Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával (4,8
MFt) jött létre.

Tisztelt Ünneplő jelenlévők!
November 4.-én nem a forradalom TISZTA ESZMÉI buktak meg, hanem egy idegen, nyers és durva erő hengerelt.
A SZELLEM, a JÓ ERKÖLCS, az IGAZSÁG maradt alul egy, azóta a történelem süllyesztőjébe került hatalom és
gépezete által.
Ám végül, a mindig igazságot szolgáló történelem adott elégtételt: népünk számára!
Dicsőség hát a legyőzötteknek, akik a csatát elvesztették ugyan, de példájukat követve végül MAGYARORSZÁG
a háborút megnyerte.
Így lettek forradalmár elődeink – akiket évtizedekig gyaláztak – követhető, követendő BŰSZKESÉGEINK!
HÁLA NEKIK!
Tisztelt Decsiek!
Emlékművünk felavatása alkalmából engedjék meg nekem, hogy 60 év távlatából, ma a decsi forradalmi eseményekről is szóljak.
„Amikor fogynak a TANÚK és az emlékezés rostáján egyre több emlékfoszlány hullik át: úgy válik fontosabbá az EMLÉKEZÉS és ennek KÖZÖS AKARATA!”
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Nincs írásos dokumentum a decsi eseményekről, azonban két hiteles forrásból meríthetünk:
Az egyik Czakó Sándor: A decsiek forradalma c. írása, mely megjelent a Kapu 2003-as októberi számában,
a másik
Czakó Gábor: Világtörténelem Decsen, az írás a Napi Magyarország 1999. október 22.-ei számában jelent
meg.
A szerzők írásai a decsi eseményekről és az erkölcsi tanulságokról szólnak röviden:
/a művekben felsorolt nevek pedig méltók arra, hogy itt is elhangozzanak!/
a pesti forradalom hírére, másnap Decsen is nagy ünnepség volt a Hősök szobránál: lelkesítő beszédek
hangzottak el. Név szerint BOGÁR SÁNDOR és VISONTAI OTTÓ került megnevezésre!
a községháza előtt – miután a régi hatalom megbukott – közfelkiáltással NEMZETI TANÁCSOT választottak.
Vezetői: Szemerey Károly és Balogh László lettek, mindketten korábban a település jegyzői voltak.
A fiatalok közül: Visontai Ottó, Dénes János, Tordai Ferenc és Czakó Sándor került megválasztásra.
a rendre NEMZETŐRSÉG ügyelt: a faluban semmilyen – személyeket érintő – rendbontás, atrocitás NEM
TÖRTÉNT!
(amikor viszont visszajöttek a „régi hatalom” emberei, gyávaságuk szégyenét utóbb leverték a falun: a szó
fizikai értelmében és más büntetésekkel is!)
a Pesten harcolók között ARANY DÉNES nevét, legendáját tartalmazza az írás.
A decsi-őcsényi eseményekbe, majd a fegyveres ellenállásba résztvevő ROMVÁRY JÓZSEFET 1957-ben
fegyveres tevékenységért felakasztották Szekszárdon. (nem volt decsi lakos, de itt volt bejelentve)
Egy legendának én is a szemtanúja voltam, de úgy gondolom, sok decsi emlékezik erre – írja Czakó Gábor.
„Teherautó áll a decsi főutcán: ki-ki rakja amije volt: krumpli, hagyma, zsír, szalonna és kolbász: a forradalmároknak megy Pestre.
A teherautón magyar zászló, az oldalára ráírták: DECS
Aztán elhajtott a kocsi. Elhajtott, az emlékezetből is! 30 év múlva láttam viszont: egy súlyosan hazug propaganda
filmet vetítettek „eredeti” filmbejátszásokkal. Az egyik filmen megláttam a púposan megrakott teherautót a budapesti utcán, tele élelemmel: rajta a zászló és felírat: DECS – szóval megérkezett, írja Czakó Gábor!”
Ezek a decsi események forradalmi tettek voltak akkor!
Ezekért a forradalmi tettekért a Decsieket súlyos retorziók érték: megbélyegzés, meghurcolás!
Sok családot érintett az országból való elmenekülés miatti
veszteség is!
Tisztelt Decsiek!
1956-ban csak egy igaz, becsületes út volt és elődeink ezt
az utat választották.
Amikor lerójuk kegyeletünket az 56-os forradalom:
áldozatai előtt, a megtorlások elszenvedői előtt, és az
emigrációba menekült százezrek előtt
Hálás szívvel gondoljunk a decsi emberekre is!
Véssük emlékezetünkbe, amit az ALAPTÖRVÉNYÜNK is
rögzít:
„a MAI SZABADSÁGUNK az 1956-os forradalomból sarjad
ki”
A forradalmárok hazaszeretetét, áldozatát, hősiességét nem feledhetjük, mert csak akkor remélhetjük:
MINDIG LESZNEK ÚJAK!
A magunk számára azt kívánom, hogy 56’ szellemiségét megőrizve, minden időben találjuk meg az egy, az igaz
becsületes utat!
Köszönöm a figyelmet!

Antal Zsolt
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Csapadékvíz elvezetése Decsen
(382 millió forint pályázati forrásból)
Sikeres pályázatnak köszönhetően a település déli részén megoldódnak a csapadékvíz által okozott problémák. A
település egészét tekintve hosszú évek, évtizedek óta elhanyagolt, vagy elodázott csapadékvíz le/elvezetésének
alapot nyújt e beruházás megvalósítása.
A Települési Operatív Program keretében meghirdetett „Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése”
című pályázaton Decs sikeresen szerepelt. A pályázat eredményeként 100%-os támogatás mellett közel 382 millió forintból valósul meg a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken a csapadékvíz rendezése. A tervezett
fejlesztéssel 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 árok rész. 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 Dobornyacsatorna. Mindösszesen 5.750 fm vízelvezető árok kiépítése történik meg, továbbá sor kerül a szükséges mederrendezési munkák elvégzésére és a tározó felújítására is.
Antal Zsolt

Konyhafelújítás és eszközbeszerzés
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával (nettó 15 millió forint),
valamint az Önkormányzat hozzájárulásával (nettó 3.8 millió forint) a 2011
óta ideiglenes engedéllyel rendelkező
óvodai konyha teljesen megújult. A
fejlesztéssel megújult a konyha burkolata, padlózata, szennyvíz- és vízelvezetése, gépészete, villamos- és gázhálózata, valamint légkezelő berendezés
telepítése valósult meg. Ez mellett
eszközbeszerzésre is sor került nettó
3.3 millió forint értékben.

A megújult Decsi Konyha házias ízekkel, színes ételválasztékkal várja Vendégeit!
Ebédmegrendelésre hétfőtől péntekig van lehetőség, akár kiszállítással is. Továbbá vállalunk rendezvényekre történő ételkészítést is. Bővebb információ: 74/495-060, decskonyha@gmail.com, 7144 Decs, Ady E. u. 14-16.
ÉTELÁRAK
MENÜ kizárólag munkanapokon!):
LEVESEK:
Tyúkhúsleves csigatésztával:
Tárkonyos raguleves:
Orja leves cérnametélttel:
Brokkoli krémleves:
Palócleves szabadmeréssel:
Babgulyás szabadmeréssel:
SÜLTEK:
Cigánypecsenye kakastaréjjal
Rántott szelet:
Sárközi szelet:
Sült csirkecomb:
Aszalt gyümölccsel töltött csirkemell
Baconbe csavart csirkemáj:

700.- Ft/fő
600.- Ft/fő
500.- Ft/fő
500.- Ft/fő
400.- Ft/fő
1 000.- Ft/fő
1 200.- Ft/fő
600.- Ft/fő
500.- Ft/fő
400.- Ft/fő
400.- Ft/fő
600.- Ft/fő
400.- Ft/fő

KÉSZÉTELEK:
Töltött káposzta
Marha pörkölt
KÖRETEK:
Petrezselymes burgonya
Rizi-bizi 300.- Ft/adag
Hasábburgonya
Párolt zöldköret
Tejfölös, tepsis burgonya
Majonézes tészta saláta
Tarhonya 200.- Ft/adag
SAVANYÚSÁGOK:
Házi vegyes vágott
Káposztasaláta
Savanyú uborka

700.- Ft/adag
600.- Ft/adag
300.- Ft/adag
300.- Ft/adag
300.- Ft/adag
300.- Ft/adag
450.- Ft/adag

200.- Ft/adag
200.- Ft/adag
200.- Ft/adag
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SÜLTESTÁLAK:
1.
Sült tarja
Cordon Bleu (sajttal, sonkával töltve)
Mézes-mustáros csirkemell
„Borzas” sertésszelet (burgonyás panírban)
Rántott zöldségek (gomba, karfiol)
Petrezselymes burgonya
Párolt rizs
Választható savanyúság
3500.- Ft

3.
Sajttal töltött csirkemell rántva
Fokhagymás sült oldalas
Töltött csirkecomb
Cigánypecsenye, kakastaréjjal
Hasábburgonya
Párolt rizs
Párolt zöldség
Választható savanyúság
3800.- Ft
Kerek kalács borsos-tejfölös mártogatóval: 300.- Ft

2.
Kolbásszal töltött karaj
Sörös, fokhagymás flekken
Rántott szelet
Aszalt gyümölccsel töltött csirkemell
Tejfölös, tepsis burgonya
Párolt rizs
Választható savanyúság
3500.-Ft

Házi rétes (meggyes-grízes, mákos-grízes, túrósmazsolás): 300.- Ft/2 db
A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A fenti árakat hétvégén + 20 %-os felárral kell érteni, amennyiben a főzés 20 fő alatti létszámra
történik!

Az elvégzett munka meghozza gyümölcsét!
Ebben bízva a Decsi Hagyományőrző Férfikórus az
idén többször is megméretett.
Túl vagyunk a szekszárdi Ki mit tud? elődöntőjén és
a középdöntőn is, amelyet az idén Hajdúszoboszlón
rendeztek meg. Mire ez a cikk megjelenik, reményeink szerint a döntőn is jól fogunk szerepelni. Hajdúszoboszló a főterén felállított színpadon sárközi népdalcsokrokat fogunk énekelni, közel ezer embernek.
(Az előző években így volt.)
Az elmúlt évek sikerében bízva szeretnénk minél
jobb eredmény elérni.
Nóta és Népdaléneklési verseny, Báta - a népdal
kategóriában első helyen végeztünk az idén tavaszszal.
Számos felkérésünk van megyeszerte, vagy pl. a Sárközi Lakodalom kapcsán, valamit megyén kívül is. Szerepeltünk pl. Kerekegyházán, Algyőn, Izsákon.
Amit mindenképpen szeretnék kihangsúlyozni: az
Eger, 2017 augusztusa.
Évek óta a Férfikórusunk kiemelt helyen számon
tartva, meghívásos alapon, részt vehet az Országos
Arany Páva Nagydíjas Gála Hangversenyen, amit a
KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége szervez.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel,
együttesekkel, szinte minden rendezvényen számíthatnak ránk.
Valamint Decs Nagyközség Önkormányzatával, Polgármesterével, akik segítik a munkánkat.
Szabó Sándor elnök
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30 ÉVES A „CSILLAGRÓZSA”
A „CSILLAGRÓZSA” Hagyományőrző Néptáncegyüttes 2017. április első hétvégéjén két napos rendezvénnyel
ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Faluházban.
Szombaton a nosztalgiáé volt a főszerep, hiszen a szervezők elsősorban a korábbi táncosokat, családjaikat várták
beszélgetésre, a hazai és külföldi utakon készült videók
megtekintésére és természetesen táncra. Alapító tagoktól
a ma táncoló fiatalokig voltak jelen a rendezvényen, táncoltak, énekeltek reggeltől egészen estig.
A vasárnap esti gálaműsorra zsúfolásig megtelt a Faluház
nagyterme. Decs Nagyközség polgármesterén és képviselő testületének tagjain túl a meghívott díszvendégek között
üdvözölhettük Tímár Sándor feleségét, Tímár Böskét, Szabadi Mihályt, Matókné Kapási Juliannát és a sárközi települések tánccsoportjainak vezetőit is.
A 30 éves jubileumi műsor keretében az együttes nagysikerű táncai kerültek bemutatásra, melyben nemcsak a
jelenleg is aktív táncos tagok vettek részt, hanem azok is,
akik az egyesület fennállása során valaha táncoltak, és
kedvet éreztek ahhoz, hogy újra magukra öltsék a sárközi
népviseletet. A nagysikerű gálaműsort állófogadás, majd
táncház követte.
Az elmúlt hónapban az egyesület közgyűlésén új vezetőséget választott. A közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg további 5 évre Lőcziné Polányi Jusztinát az
egyesület elnökének, elnökhelyettesének pedig Baumann
Jusztinát. Az egyesület titkára dr. Szekeres Beáta, pénzügyi vezetője Vaszlavek Ildikó, Ács András asszisztensi
feladatokat lát el, Markó Gábor pedig technikai vezetőként működik közre az egyesületben.
dr. Szekeres Beáta titkár

Tájékoztató a mezőőri járulékról
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 1. napján hatályba lépő a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2017.(III.20.) önk.-i rendelete alapján mezőőri járulék kerül bevezetésre Decs közigazgatási területén.
(a rendelet a www.decs.hu honlapon tekinthető meg, a rendeletek – hatályos rendeletek között, és ugyanitt tölthetők le a szükséges mellékletek is.)
A mezőőri járulék mértéke:
a)
szántó, rét, legelő, nádas művelési ágú termőföld esetén
840.- Ft/ha/év,
b)
kert művelési ágú termőföld esetén
2000.- Ft/ha/év,
c)
szőlő, gyümölcsös művelési ágú termőföld esetén
4000.- Ft/ha/év.
A járulékot két egyenlő részletben minden év március 15-ig, és szeptember 15-ig kell megfizetni azzal az eltéréssel, hogy 2017. évben a mezőőri járulékot időarányosan, 2017. szeptember 15-ig kell megfizetni.
A mezőőri járulék megfizetése a földhasználót terheli. Amennyiben a földhasználó ismeretlen vagy a tulajdonossal azonos, a tulajdonos köteles a mezőőri járulékot megfizetni. A használatba adás tényét szükség esetén a
tulajdonos hitelt érdemlő módon, okirattal köteles igazolni. Amennyiben a termőföldnek több használója/
tulajdonosa van, a használati/tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni.
Mentes a járulékfizetés alól a 400 m2 alatti termőföld.
Kérjük, hogy aki még eddig nem tette meg, szíveskedjék eleget tenni bevallási kötelezettségének, a rendelet 1. számú melléklete szerinti bevallási nyomtatványon.
A mezőőri járulékkal kapcsolatos tájékoztatás a 74/595-904-es telefonon, vagy az önkormányzat 7-es számú
irodájában kérhető, Nyerges Csilla előadótól.
Skoda Ferenc jegyző
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Tájékoztatás a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 24-i ülésén fogadta el a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete. Ezzel kapcsolatban a
legfontosabb tudnivalók a következők a házasulandók számára:
a házasságkötés történhet hivatali munkaidőben, a hivatalban és a hivatali helyiségen kívül, illetve
hivatali munkaidőn túl, a hivatalban, vagy a hivatali helyiségen kívül.
Amennyiben a hivatali helyiségen kívül kívánnak házasságot kötni, ebben az esetben illetékmentes kérelmet kell benyújtaniuk a jegyzőhöz. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a
felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt feltételek biztosítására, továbbá e rendeletben meghatározott díjat megfizetik. Ezek összege a következő:
a) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért: 25.000,- Ft
b) Hivatali helységen kívül hivatali időben történő házasságkötésért: 25.000,- Ft
c) Hivatali munkaidőn és helyiségen kívül történő házasságkötésért: 25.000.- Ft.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák, a házasságkötéshez használt kellékek (gyertya, pezsgő, virág) költségeit nem
tartalmazzák.
A díjat előre, legalább a házasságkötés létesítésének kitűzött időpontját megelőző 30 nappal korábban egy öszszegben Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala házi pénztáránál kell befizetni, melyet a befizetési szelvénnyel
vagy annak másolatával igazolni kell az anyakönyvvezető előtt.
A házasságkötés elmaradása esetén, ha erről a kitűzött időpontot megelőzően legalább 15 nappal az érintettek
értesítették írásban a jegyzőt, a befizetett díj az értesítés hivatalba érkezését követő 30 napon belül a befizető
részére visszafizetésre kerül.
Skoda Ferenc jegyző

Röviden a nyugdíjas klub tavaszi és nyár eleji eseményeiről
Mint arról korábban írtam nagyon sok esemény, rendezvény és faladat várt ránk az elmúlt pár hónapban.
Március végén, Bátán jártunk a Tavaszköszöntő bálba, ahol a helyi iskolások, a dunaszekcsői tánccsoport, és az
ifjú tambura zenekar adott műsort, amit aztán egy finom estebéd követett, majd természetesen volt zene, tánc,
tombola és mulatás.
Polgármester Úr is velünk tartott és őszintén mondom nagyon jól éreztük magunkat.
Április 21-én megyei szavaló versenyen voltunk,
amelynek házigazdái a bonyhádi nyugdíjas klub tagjai voltak. A Decsi klubból Mészáros Istvánné mondott verset, és a műfajt kedvelők közül többen elkísértük. Az eredményhirdetés után ebéddel láttak vendégül bennünket, amit rövid kis beszélgetés követett.
Április 24-én a Decsi klub hívta meg a Bátai és a Bátaszéki nyugdíjasokat egy zenés, táncos délutánra. A
programban részt vettek a Decsi Kék Ibolya tánccsoport tagjai, akik rövid kis műsort adtak. Ezt követően pedig egy megható eseménynek lehettünk részesei, a klub
korábbi vezetőjét Ifjuné Bözsikét köszöntöttük 80 éves születésnapja alkalmából verssel, kedvenc nótájával,
énekkel és az elmaradhatatlan születésnapi tortával, amelyet mindenki megkóstolhatott. A köszöntés után még
egy műsort néztünk meg a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület gyermek tánccsoportja mutatkozott be
egy rövid tánckoreográfiával.
Az est nagyon jól sikerült, vacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket, és hát zene, tánc, tombola következett kifulladásig.
Május 4-én a szekszárdi Platán klub meghívására szintén egy zenés, táncos, műsoros rendezvényen voltunk
Babits Művelődési Központban.

a
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Május 8-10-ig 3 napos kiránduláson vettünk részt, és a Dunakanyarba jártunk, Esztergomba volt a szálláshelyünk. Megtekintettük az Esztergomi várat, a bazilikát, és egyéb látnivalókat, egy délután fürödtünk az élményfürdő medencéiben, átsétáltunk a Mária Terézia hídon
a szlovák Párkányba, és megnéztük a várost.
Hazafelé úton pedig megtekintettük Visegrád és
Szentendre városokat, illetve azok látnivalóit, és gyönyörködtünk a Dunakanyar szépségében.
Nagyon kellemes, nyugodt, jó hangulatú három nap
volt, sok élményben volt részünk, és erőt gyűjtöttünk
a ránk váró következő rendezvény lebonyolításához.
Május 19-én mi voltunk házigazdái a megyei kulturális seregszemle megszervezésének és lebonyolításának. Ezen a rendezvényen 16 megyei nyugdíjas
klub tagjai vettek részt, összességében 200 fő. A
rendezvény 10 órakor kezdődött Antal Zsolt Polgármester és Fenyvesné Palkó Mária megyei vezető köszöntötte
a jelenlévőket, majd délután fél 3-ig a rendezvényre érkező nyugdíjasok műsora következett.
A szereplők előadtak nótákat, operetteket, örökzöld slágereket, vidám színpadi jeleneteket, modern és néptáncokat, egy kórus megható dalokkal, egy dalkör pedig vidám nótákkal szórakoztatta a jelenlévőket.
A műsort követően disznótoros ebédet szolgáltunk fel, aminek mindenki nagyon örült, hiszen a hosszú műsor alatt
igencsak megéheztünk. Utána kalácsokkal, kávéval, borokkal, üdítőkkel kínáltuk meg a vendégeket. Mindez után,
hogy mindenki jó kedvűen térjen haza, kis tánczenével leptük meg a résztvevőket, és nagyon jó hangulatú mulatással fejeztük be a rendezvényt.
Nagy feladat volt ez számunkra, de sikerült a lehető legjobban megoldani és teljesíteni a vállalásunkat. Én büszke
vagyok a Decsi nyugdíjas klub tagjaira, munkájukra és összetartásukra.
Köszönjük a segítséget a Faluház dolgozóinak, különösen Kiss Erikának, aki nagyon sokat segített a rendezvény
sikeres lebonyolításában.
Most egy kis nyári pihenés, aztán folytatjuk az év vissza lévő feladataival.
Leimszider Lajosné Klubvezető

A decsi civil szervezetek 2017. évi támogatása
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Decs Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.3.) önk.-i rendelet 11. §-ában 11 millió forintot biztosított 2017. évre a decsi civilszervezetek, egyesületek és egyházak pályázati támogatására. A pályázati eljárás lebonyolítását követően a képviselőtestület Humán Bizottsága a rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott átruházott hatáskörében eljárva, a 39/2017.
(IV.12.) HB számú határozatával, az alábbi támogatásokat állapította meg 2017. évre:
„Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület

200.000.- Ft

„Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub

200.000.- Ft

Decsi Romákért Egyesület

150.000.- Ft

Decsi Hagyományőrző Férfikórus

250.000.- Ft

Decsi Szabadidő és Sporthorgász Egyesület

80.000.- Ft

Decsi Római Katolikus Társplébánia

120.000.- Ft

Decsi „Kék Ibolya” Egyesület

100.000.- Ft

Községi Sportegyesület

2.000.000.- Ft

Élhetőbb Decsért Egyesület

210.000.- Ft

„Tesz-Vesz” Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási-nevelési Alapítvány

170.000.- Ft

Decsi Református Egyházközség

120.000.- Ft

Decsi Református Temetőért Alapítvány

200.000.- Ft

Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes

200.000.- Ft

A támogatás kiutalása, felhasználása és törvényes elszámolása érdekében az önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatott szervezetekkel.
Skoda Ferenc jegyző
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A Bíborvég Általános Iskola 2016/2017-es tanév végi eseményeiből:
Május közepén az iskola báb- és citera szakkörös tanulói részt vettek a CUCORKA Gyermekbábjátékosok Találkozóján a kaposvári Bábszíntér szervezésében. Ez a fesztivál egyben a XVII. Dél-dunántúli Regionális Gyermek
Bábfesztivál is, ahol Somogy, Tolna – és Baranya megye óvodás és általános iskoláskorú gyermekei mutatkoztak
be.
Intézményünk második alkalommal vett részt a fesztiválon.
A bemutatott darab a Mindentlátó királylány. Az alkalmazott technika asztali bábjáték és vegyes bábtechnika volt.
A szakmai zsűri kiemelte és oklevéllel jutalmazta a csoport nagyszerű összmunkáját, a dinamikus játékot és időkezelést. A Bíborkák Bábcsoport Tolna megyét képviselve
jutott tovább az Országos Bábfesztiválra.
Egerben, a XXIV. Gyermekbábosok Országos Fesztiválján
két napos rendezvényen összesen 17 csoport mutatta be
produkcióját. Csoportunk bronz minősítéssel végzett. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a két napos rendezvényen. Péntek este megtekinthették A dzsungel könyve című
musicalt. A kötelező programok mellett megismerkedtek
Eger város történelmi nevezetességeivel is. A rendezvényről
kissé fáradtan, de annál nagyobb örömmel és sok-sok szép
emlékkel tértünk haza.
A bábos és citerás gyerekeket Kozma Erzsébet készítette
fel.
A képen: a csoport az iskolában, a Bíborvég napon is bemutatkozott. A háttérben az idei tanév nyertes pályázatának „A
népi kismesterségek a Sárközben 2.” keretében szőtt munkái, a citerások pedig a bíborvég hímzéssel díszített
ingeket viselik.
E pályázat írói és lebonyolítói: Szabó Ernőné és Vaszlavek Ildikó.
Elbúcsúztak a nyolcadik osztályosok. Hárman a kitüntetettek
közül (balról jobbra): Nagy Gergő, Fischer Jázmin, Kara Dávid.
Amiért a kitüntetéseket kapták:
Fischer Jázmin: jeles eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, diák-önkormányzati munkájáért, hagyományőrző szakkörben végzett tevékenységéért.
A két fiú az iskola által most alapított díjakat vehette át:
Jó tanuló – jó sportoló kis serleget Kara Dávid, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért és kiváló sporttevékenységért.
Nagy Gergő a Bíborvég-érem tulajdonosa, kiemelkedő tanulmányi munkájáért
(8 éven át kitűnő
volt!),
példamutató
magatartásáért
és
szorgalmáért, a versenyeken élért eredményeiért.
Gratulálunk!
A jövő tanévben a Folland Alma Mater Alapítvány ösztöndíját Juszt Viktória
és Szabó Fanni kapja.
Az alapítvány zárt, célja a diákok tanulmányi teljesítményének ösztönzése
és humánus európai értékeket tisztelő életvitelre nevelése.
A félévenként járó ösztöndíjjal az alapítvány a kitűnő, ill. jeles tanulmányi
eredményű decsi iskolásokat jutalmazza.
Köszönet érte Folland Erzsébet tanárnőnek!
Bergerné Ifju Erzsébet
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Tájházak Napja 2017.április 23.
Sárközi Tájház Decs- Napfényes Tavaszünnep
Csak a napfény hiányzott a Tavaszünnepről Decsen április 23-án, amely napon csatlakozva az országos rendezvényhez, ingyenes belépést biztosítottunk vendégeinknek.
Reggel kicsit félve nyitottunk kaput, hiszen igencsak borús napra ébredtünk, mondhatni „lógott az eső lába”, ami
az udvaron tervezett programnak nem kedvezett. De e felhős időjárás sem vette kedvét látogatóinknak.

A délelőtt folyamán vendégül láttuk a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium 300 fős csoportját, a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes közreműködésével. Majd szép számban érkeztek vidéki és helyi érdeklődők is.
A Ház megtekintése után teszt kitöltésére, virág-kártyák keresésére volt lehetőség. Mindenki kipróbálhatta magát,
figyelmesen hallgatta-e végig a tárlatvezetést. A játéksarokban pedig a legkisebbek tölthették az időt. A program
része volt, a hagyományos kerek kalács és bor kóstolása is.
13 órára már olykor-olykor kisütött a nap, és a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület táncosai fokozták a
jókedvet táncukkal és táncházzal, melyben szívesen vettek részt vendégeink is.
Közben lehetőség volt gyöngyfűzésre és hímzésre is, mely inkább a lányok érdeklődését keltette fel.
Úgy gondolom, hogy egy sikeres nap áll mögöttünk, jövő évben is szeretnék e programban részt venni, hiszen
vonzotta a régi és új, vidéki és helyi látogatókat Tájházunk és biztosan emlékezetes napon vettek részt Nálunk.
Köszönjük tisztelt Látogatóinknak, a műsorban résztvevőknek, hogy eljöttek hozzánk, a Tájházszövetségnek pedig a csatlakozás lehetőségét.
Kiss Erika

Múzeumok Majálisa 2017. május 20. Budapest
Hét fős küldöttségünk, igazán korán, kakasszóra kelt fel azért, hogy 9 órára feldíszített sátorral várja az érdeklődőket Budapesten a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezésre kerülő Múzeumok Majálisán.

Közel 100 sátor várta a látogatókat körülölelve a Nemzeti Múzeumot, Magyarország szinte minden tájegységéről
jelentek meg múzeumok, kiállítóhelyek.
Sárközi Tájházunk sátrában kipróbálhatták a vendégek gyöngyfűzést és hímzést is.
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A megunhatatlan hagyományos kerek kalács ezen a napon is nagy sikert aratott, szívesen kóstolgatták, ízlelgették .
A kínálást a palóc tájegységről Csesztvéből érkezett asszonykórus énekkel köszönte meg.
Kapcsolódtunk a „Tudássétány„ programhoz, melyben a gyöngyfűzés vagy a kerek kalács kóstolása után a mártó
alapanyagainak megtippelése volt a feladat. A fűzés könnyűnek bizonyult, viszont a tippelés, nem is gondoltuk
volna, de nagy fejtörést okozott némely vendégnek.
A rendezvény közel 40 ezer látogatót fogadott, úgy egészében, mind kis falunk küldöttségének is sikerült tartalmas, színes programot kínálni és maradandó élmény adni az érdeklődőknek.
Szakmai tapasztalatokkal gazdagodva, kellemesen elfáradva indultunk haza, és ha lehetőségünk lesz 2018-ban
is megmutatjuk a Sárköz és Decs él, és élni fog.
Köszönöm kis csapatunk tagjainak: Németh Mihályné, Sörfőző Józsefné, Dömötör Erzsébet, Deákvári Mihályné,
Asoltanei Alexandra és Pintár Antal részvételét, segítségét.

Elismerték a decsi diakónus, plébánia igazgató munkáját
Kocsis László decsi diakónus kiemelkedő munkájáért
2017-ben megkapta a dr. Udvardy György pécsi püspök
által alapított Dulánszky Nándor Hitoktatási Életmű Díjat.
Hivatásáról, családjáról, hitoktatói munkájáról, gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztük.
- Mikor és miért döntöttél a pálya mellett?
Középiskolába vidékre kerültem, eredeti szakmám építész
technikus. Katonaság után három évig dolgoztam benne.
Ebben az időszakban messze kerültem a hittől, templomba
se jártam. Csak magamban bíztam, nem volt életcélom, éltem a mának. Kerestem a világi örömöket. Egy betegség
döbbentett rá arra, hogy ez nem mehet így tovább. Emlékszem ott ültem a kórházi ágyon, amikor elment a folyosón egy reverendás pap. Csak később tudtam, meg hogy Farkas Béla atya volt. És ott abban a pillanatban valahogy előjöttek az emlékek, a hittanórák, a szentmisék, hogy lehet VALAKI, aki értelmet adhat az életemnek. Erre
a nehéz időszakra úgy emlékszem vissza, hogy Isten ’nyúlt’ bele az életembe. Elkezdtem újból keresni Őt, de már
tudatosan. Szentírást olvastam, naponta részt vettem a szentmiséken, neokatekumen tag lettem, majd elkezdtem
a szekszárdi ifjúsági közösségbe is járni, ahol később megismertem a leendő feleségemet. Ő akkor Veszprémbe
járt a Hittudományi Főiskolára én meg Szekszárdon levelező tagozaton ismerkedtem a teológiával. Később úgy
döntöttünk, hogy Pécsen folytatjuk tanulmányainkat, örültem, hogy közelebb kerülhettem hozzá, így lettem ott
másodikos, Ani meg negyedikes a Főiskolán. Közben arra gondoltam, milyen jó lenne minél több emberrel és
gyerekkel megismertetni Jézust. Ezért lettem hittanár.
- Kik voltak a legfontosabb példaképek?
Még Szekszárdon a teológián olyan tanáraink voltak mint Bartha Angéla, vagy Goják János atya. Nem is tanórák
voltak azok, hanem szinte kis lelkigyakorlatok. Nekem, mint felnőtt megtérőnek nagyon sokat jelentettek, hisz
nemcsak magyarázták az anyagot, hanem szavaikkal tanúságot is tettek Isten mellett. Az ificsoport vezetőire is
szívesen emlékszem vissza. Akkor szolgáltak Szekszárdon Bacsmai László, Petkó Tamás, Puskás Attila, Szabó
Oszkár káplán atyák. A közvetlenségükkel, elhivatottságukkal, tudásukkal igazi példaképek még a mai napig is.
Még a főiskola alatt kezdtem eljárni diakónusi lelkigyakorlatokra - ahova az érdeklődőket is szeretettel várják Kirsch János hívására. Ajánlom mindenkinek a lelkigyakorlatot, aki az állandó diakónusi szolgálat iránt érdeklődik,
amit minden év október második hétvégéjén Leányfalun rendeznek meg. János öt éve elhunyt, és a vele való beszélgetések, buzdításai még a mai napig nagyon hiányoznak. Sokat mentem vele liturgiákra, temetésekre, de
megmutatta az anyakönyvezést, a plébániai feladatokat, meg egyáltalán, hogy mivel jár ez a szolgálat. A lelkigyakorlatokon is sok minden tisztázódott bennem, aminek eredménye az lett, hogy 2008-ban kértem a szentelésemet
feleségem beleegyezésével, és a tanítás mellett most már így is szolgálom az egyházat és az embereket.

Oldal 11

Decsi Kapu

- Karrier? Szolgálat és család? Hogy egyeztethető össze?
Aki karrierben gondolkodik, annak nem ajánlom sem a hittan tanítást sem a diakonátust. Nem is szeretem, ha így
kérdezik, hogy család vagy szolgálat. Egyszer az a szolgálat, hogy gyermeket neveljünk, attól függően, hogy
hány évesek és milyen életszakaszban vannak. Aztán az a szolgálat, hogy betegeket látogassak és áldoztassak,
vagy vasárnaponként igeliturgiát tartsak. Vagy éppen a heti huszonkét hittanóra. De jegyesoktatást is tartok, temetek, keresztelek. Figyelek a plébániaépületre, kisebb javításokat végzek, de lehet szolgálat a fűnyírás, egy
beszélgetés az utcán, iskolában…. és még sorolhatnám. Néha azonban tudni kell nemet is mondani, amit megtanultam a 17 év alatt, mióta Decsen lakunk. Így már összeegyeztethető a szolgálat és a család.
- Sokban különbözik az egyházmegyei iskolákban, és a plébániákhoz tartozó hitoktatók munkája. Milyen körülmények között dolgozol, mi segíti az innovatív hitoktatást és mi okoz számodra kihívást?
Én is nagy örömmel vettem annak idején, amikor kötelezővé tették az iskolai hittant, remélve azt, hogy több gyerek vesz részt majd a foglalkozásokon és többen jutnak el a szentségekig. Amíg fakultatív jelleggel folyt az oktatás az iskolában osztályonként heti 2 órában voltak hittanóráim. Ez nagyobb lehetőséget adott arra, hogy valaki
eljusson a keresztelésig, elsőáldozásig stb. Látszólag szabad választás, hogy valaki etikát vagy hittant akar tanulni, de az igazi választás, ha valaki szabadon dönt, hogy Jézus titokzatos testének tagjaként akar-e élni, és
részt akar-e venni egy közösség életében? Az iskolai hittanórák csak részben alkalmasak arra, hogy valaki eljusson a hitre, szerencsés az a hitoktató, akinek ’hívő’ gyermekei vannak, főleg olyanok, akik mögött ott áll a szülő.
Sajnos nekem az ilyen gyerekből nagyon kevés van. Éppen ezért a hittanórát én nem annyira tanórának tekintem, sokkal inkább egy istentisztelethez hasonló eseménynek. Nem az a lényeg, hogy valamit elmondjak, és azt
a gyerekek képesek legyenek egy év múlva is elismételni. Nem a gyerekek intellektusát szeretném megmozgatni, hanem a lelküket megérintetni. A tananyag azonban nem neveli erkölcsi tartásra azokat a gyerekeket, akik
nem hitbeli meggyőződésből járnak hittanra, ezért van több olyan gyerek, akinek ugyanaz a Pitagorasz-tétel levezetése, mint a Hegyi-beszéd. Erkölcsi tartásra leginkább a tanár személyes példája nevel. Tapasztalom, hogy a
hitoktató személye befolyásoló tényező lehet abban, hogy valakit mennyire érintenek meg az elhangzottak. Amit
minden gyerek megtapasztalhat, és mindegy mi a tananyag, ha érzik a feltétel nélküli szeretetet. Ezt vissza is
kapom, amikor megjelenek és szinte a nyakamba ugrik egy-egy osztály. Ezért a hittanórák katekézis jellegűek is,
mert számolni kell a később bekapcsolódó gyerekekkel is. Ha a gyerek, csak kiegészítő tantárgynak fogja fel a
hittant egy sorban a matekkal, történelemmel stb. akkor nagyon nehéz a lelkéhez-szívéhez szólni. És a kérdésre
válaszolva ez jelent kihívást.
- 2017-ben megkaptad a Dulánszky-díjat. Mit jelent ez a pályafutásodban?
A 2013-ban alapított A Dulánszky Nándor Hitoktatói Életmű Díjat az a hitoktató kapja, aki környezete által elismert személyiség, szaktudása megkérdőjelezhetetlen, kiemelkedő kateketikai életpályáján tanú- bizonyságot tett
hitbéli- és hivatásbéli elkötelezettségéről, példamutatóan szolgálja Egyházát. Nem számítottam rá. Bárki hitoktató
megkaphatta volna, hisz, aki ismeri a munkánkat, tudja, hogy milyen sokat teszünk az ifjúságért. A jövőt formáljuk vele. Köszönöm Bacsmai László plébánosnak a felterjesztést. Nem tudtam róla, nagyon örültem neki.
- Hivatásodban mi a legfontosabb a számodra?
Nem akarok és nem is tudok kiemelni egy szolgálatot sem a sok közül. Két szinten élem meg a diakónussá szentelésemet: egyrészt szakrális-szellemi oldalról, tudván, hogy ez egy szentség, s a papi rend legalsó foka a hierarchián belül, Isten meghívása. Másrészt tudatában vagyok annak, hogy ezt a küldetésemet a világban, a családomban és a hívek tágabb közösségében kell betöltenem.
- Mi befolyásolja leginkább a gyerek Isten-képét?
Erre szokták mondani, hogy az édesapa képe. Meg talán mi is őket hozzuk fel példának, ha a Szentháromságról
beszélünk. De ez mindig megállja-e a helyét? Sajnos egyre több a csonka család, nekem is volt olyan osztályom
15 fővel, amikor arra a kérdésre kinek van együtt a családja, csak 3 gyerek tette fel a kezét. És ilyenkor lép előtérbe a hitoktató személye. Megtudja-e jeleníteni a Szeretetet? Dobos Laci bácsi még a Főiskolán mondott egy
nagyon jó helyzetgyakorlatot a problémás gyerekekkel kapcsolatban. Amikor már úgy érzed, hogy nem tudsz egy
mit csinálni egy rossz gyerekkel, nem figyel, csak zavarja az órát, rendetlenkedik, akkor indulj meg felé határozottan, húzd fel a szemöldököd, nézz mérgesen, és amikor odaérsz, tedd a két tenyered az asztalára, nézz a
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szemébe és mond neki, de már mosolyogva: én téged így is szeretlek! A hatást nem lehet leírni, ugyanis nem
erre számított. Többször kipróbáltam és bevált. Ebből rájön, hogy a rosszaságot nem szeretem, de őt magát igen.
Nem ilyen a mi Istenünk?
- Mesélj a családodról!
Feleségem a decsi idősek otthona igazgatója. Sok a munkája, ami nagy felelősséggel is jár, hisz nyolcvan lakó
van és húsz dolgozó, de hozzá tartozik a házi segítségnyújtás és az idősek klubja is. Nagyon büszke vagyok rá,
hogy megállja a helyét. Lányaink Kata és Dorka a szekszárdi Garay János gimnázium tanulói. Életre való gyerekek, vannak céljaik és álmaik. Jó érzés, amikor a tanárok dicsérik őket. Kevés időt tudunk együtt tölteni, de törekszünk arra, hogy akkor az minőségi idő legyen. Színház, mozi, egy ebéd, kirándulás vagy éppen egy társasjáték.
- Milyen a felnőtt hited?
Sok emberrel beszélgetek, akik elmondják, hogy hisznek valamiben vagy valakiben. Nagyon fontos azt belátni,
hogy hittel rendelkezni és hitünket Jézus Krisztusba vetni nem ugyanaz. Ezt olvassuk 1Jn 5,12-ben: „Mindenki
hisz valamiben, de csak azok üdvözülnek, akik Jézusban hisznek.” Úgy gondolom, hogy most már tudok tanúságot tenni a hitemről. A tanúságtétel bátorságot kíván, de a bátraké a kegyelem. Nem a szerencse – ahogy a közmondás szól –, hanem a kegyelem. A bátrakat Isten kegyelme is segíti. Ezt érzem is a mindennapokban. Fontos
számomra a csend, a reggeli és esti zsolozsma, a bűnbánat, mert van, amiért bűnbánatot kell tartanom. A szentgyónás fontosságát is említhetném. Hiszem, hogy mindenki élete és az én életem is egy kész csoda, hogy idejében felismertem Isten velem kapcsolatos tervét, de ugyanolyan csoda az is aki hozzám hasonlóan megtérő bűnösként talál vissza az igazi szeretethez, az élő Istenhez.
- Milyen a mai ember hite?
Nagyböjt negyedik vasárnapján, a vakon született ember gyógyítását olvastuk fel János evangéliumból. Erről a
kérdésről beszéltem a homíliában. Azt várnánk, hogy mindenki elismerje: nagy csoda történt. De e helyett azt látjuk, hogy mindenki értetlenkedik, kezdve magán a meggyógyított vakon. Vannak, akik egyenesen támadóállásba
helyezkednek: a farizeusok. Nem tudják elfogadni azt, hogy Jézus megtehet ilyet, mert ha elfogadnák, akkor azt is
el kellene fogadniuk, hogy Jézus a Messiás. Ehelyett aprólékos vallatásba kezdenek, csakhogy végre valami észszerű, számukra elfogadható magyarázatot találjanak, s vallatásukkal magát a meggyógyult vakot is majdhogynem a kétségbeesésbe viszik. Ma is vannak ilyen emberek, akik nem hajlandóak elfogadni Istent, Jézus Krisztust,
mert akkor a szerint kellene élniük, amit Isten megkíván tőlük. Aztán vannak olyan emberek, akik teljesen közömbösek, mint a meggyógyított vak szülei. Hogyan történt, ki tette? Nem érdekli őket, kérdezzék meg fiukat, ők nem
vállalnak semmiért semmi felelősséget, ők nem hallottak és nem láttak semmit. Talán az ilyen közömbös emberekből van a legtöbb mai világunkban. Az ilyeneknek akár mellette is összeeshet valaki az utcán nem érdekli,
mert, nem őrzője ő testvérének - ahogyan már Káin is mondta a testvérgyilkosság elkövetése után. Az ilyeneknek
akár az orruk előtt is megjelenhetne az Isten, ők akkor sem hinnének benne, mert a szürke hétköznapok lapos
kényelme többet ér számukra, mint az Istenért vállalt nemes áldozatok sora. S vannak emberek, akik találkoznak
a világ világosságával, aki megvilágosítja életüket. De a felismerés, Jézus Krisztus megismerése nem megy egyik
percről a másikra. Mert hiszen a meggyógyított is csak eleinte annyit sejt, hogy valami próféta lehet Jézus. Lassan-lassan világosodik meg számára, hogy ki ő. Bizony, Isten és Jézus megismerése nem könnyű feladat. Pláne
akkor nem könnyű, ha csak a saját eszünkre hagyatkozva akarjuk megismerni őt. Ehhez segítségül kell kérni az ő
kegyelmét, hiszen figyeljük meg: akkor világosodik meg a vakon született előtt teljesen, hogy ki Jézus, amikor
másodszor találkozik vele és kérdi: "Ki az az Emberfia, Uram, hogy higgyek benne?" S Jézus adja meg a végső
választ: "Látod őt, aki veled beszél: ő az!"
- Kedvenc idézeted?
Sok van, de inkább a kedvenc történetemet említem, és ki-ki vonja le a tanulságát. A bécsi kapucinusok templomában van a volt Habsburg-ház temetkezési helye. Ott az volt szokás, hogy amikor a meghalt király holttestét
levitték a szűk lépcsőn, a kripta bezárt ajtaján kopogtattak a koporsót vivők. “Ki kér bebocsátást?” - hangzott belülről a kérdés. “Ausztria császára és Magyarország királya!” - volt a büszke felelet. Az ajtó nem nyílt ki. Másodszor újra kopogtattak, megint jött a kérdés: “Ki kér bebocsátást?” Mire felsorolták a volt uralkodó minden méltóságát, címét és rangját. Az ajtó továbbra is zárva maradt. A harmadszori kopogtatás és belülről jövő kérdés után
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végre ez volt a felelet: “Egy szegény nyomorult bűnös ember!” S ekkor megnyílt az ajtó és a koporsót vivő menet
beléphetett.
- Az évek során rengeteg időt szenteltél a gyerekeknek. Véleményed szerint mit kell a szülőknek leginkább szem előtt tartaniuk, amikor gyermeket nevelnek?
Szerintem erre nincs tuti válasz. Ahány szülő, annyi személyiség. Ugyan így ahány gyerek annyi helyzet és megoldás, még testvérek között is. Amire mi figyeltünk, hogy ne legyenek elkényeztetve. Akár mennyire könyörög,
nem szabad mindent megkapnia, amit szeretne. Aztán szerintem fontos, hogy legyünk nyitottak a kérdéseikre.
Vegyük komolyan minden kérdést és azt tudásunknak megfelelően válaszoljuk meg. Csak annyi figyelmet fordítsunk a gyerekre, amennyi feltétlenül szükséges. Amikor nyafog, nem kell feltétlenül ugrani. Legyünk mi szülők a
jó példák. Elsősorban a tetteinkkel nevelünk és nem a szavainkkal. Ezt tartsa minden szülő szem előtt. És ami a
legfontosabb a feltétel nélküli szeretet. Fejezzük ki, mennyire szeretjük, öleléssel, simogatással. Aki sok szeretetet kap, majd ő is tud adni. Könnyen fog kapcsolatokat kialakítani és barátkozni.
- Mit tanultál a gyerekektől?
Talán azt, hogy nem is olyan szörnyű ez a világ, amelyben élünk. Miért lenne elítélendő dolog esetleg igazat adni
nekik vagy megfogadni a tanácsaikat? Szerintem egyáltalán nem lenne baj, sőt. Hisz az ő meglátásaik, gondolataik még tiszták, őszinték. Sok esetben pedig jobban látják a világot, mint a felnőttek.
forrás: Figyelj rám! c. újság
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