2019. július

A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

Sárközi este Újpesten
Újabb sikeres pályázat
Megújul az Idősek Klubja
Decs Nagyközség Önkormányzata a Területi
Operatív Program keretében sikeresen pályázott az IK épületének (Kossuth u.) energetikai
korszerűsítésére. A pályázatnak köszönhetően
sor kerül többek között az épület hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, illetve napelemek felszerelésére.
A pályázati támogatás intenzitása 100 %, mértéke közel 22 millió forint.

Április 26-án egy kisebb decsi népművészekből álló csoport,
az Újpesti Közművelődési Kőr meghívására, Újpestre látogatott, ahol a Sárközi szokásokat mutattuk be. Ez már második
ilyen meghívásunk volt, először 2012-ben a Gyöngyösbokréta
Hagyományörző együttesünket látták vendégül. Nagy Eszter
az akkori sárközi menyasszony is jelen volt ezen az esten.

A Területi Operatív Programban az Önkormányzat mind a négy pályázata támogatásban
részesült összesen 727,2 millió forint összegben, az alábbiak szerint:

 Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése: 381,7 MFt.

 Idősek otthona és az Óvoda épületének
komplex energetikai fejlesztése: 195,5 MFt.

 A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása: 128 MFt.

 Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása:
22 MFt.

Tisztelt Szülő!
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy azokat
a decsi állandó lakóhellyel rendelkező szülőket, akik a szintén decsi állandó lakóhelyű
gyermeküket bármely általános iskolába legkésőbb augusztus 1-jéig beíratják, iskoláztatási támogatásban részesíti.
Ennek okán kérem, hogy amennyiben az Ön
gyermeke iskolába jár, juttasson el hivatalunkhoz egy iskolalátogatási igazolást legkésőbb augusztus 5. napjáig.
Takácsné Gehring Mária sk.
jegyző

Most a kis csoport tagjai: Izsák Kálmánné hímző, Nagy Zoltánné gyöngyfűző, Zrínyi Józsefné hímző és Pál Bözsi a Babamúzeum részéről, valamint a táncospár Szabó Veronika és
Sörfőző Dávid, és Papné Dávid Judit képviselőasszony voltak.
Fogadtatásunkra kinyitották az Újpesti Városháza
dísztermét, mely méltó
hátteret nyújtott a sárközi
hagyományok és szokások bemutatásának, ahol
majd 80 vendég volt kíváncsi a decsiekre.
Az esti programunkat, egy
rövid vers után, Szabó
Veronika és Sörfőző Dávid
táncával nyitottuk meg.
A kerekasztal beszélgetésnél, melyet Kun Györgyi
vezetett, először Papné
Dávid Judit képviselőaszszony megköszönte az
újpestieknek a kedves fogadtatást, beszélt a hagyományőrzés fontosságáról. Úgy, mint a Decsi
Értéktár Elnöke, elmondta, hogy feladatuk összegyűjteni a
szellemi, anyagi, természeti és közösségi értékeket, hogy ez a
jövő nemzedékének megmaradjon. (folytatás a 2. oldalon)
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Majd bemutattuk a népművészeinket, akik röviden elmondták,
mióta és mivel foglalkoznak, munkájuk mennyi időt vesz
igénybe.
Az este főszereplője Pál Bözsi, a maga humoros elbeszélő
stílusában, Babamúzeumról készült képek kíséretében, mesélt a sárközi szokásokról. Nem maradt el munkájáért kapott
kitüntetések felsorolása sem.
Az este végén vendégül láttak minket, sőt még útravalót is
készítettek, nehogy éhesen maradjunk.
Köszönjük ezt a szép estét az Újpesti Közművelődési Körnek,
Decs Nagyközség Önkormányzatának és természetesen
minden résztvevőnek, aki ezt a hosszú utat bevállalták.
Kun Györgyi

14. Múzeumok Majálisa Budapest Nemzeti Múzeum
Megújult a Múzeumkert! A 24. Múzeumok Majálisán
több mint száz múzeum és kiállítóhely vette birtokba a
kertet és a múzeum klasszicista épületét. 2019. május
18-án és 19-én a Nemzeti Múzeum ismét büszke házigazdája volt a majálisnak: színes programokkal, koncertekkel, kézműves vásárral, fesztiválhangulattal várta a
családokat, érdeklődőket. A 105 múzeum programkínálatát lehetetlenség lenne felsorolni, csak néhány a sok
interaktív élmény közül: a majálisra érkezők belülről
megtekinthettek egy muzeális Nysa mentőautót, felülhettek egy velocipédra. Egy látványos kísérlet során megismerkedhettek a termonukleáris alapú villamosenergiatermeléssel, vagy mikroszkóp alatt tanulmányozhatták a rovarokat. Kipróbálhattak büntetés-végrehajtási eszközöket, felölthettek egy tűzoltó-, vagy postásegyenruhát
vagy gázálarcot, ősállatot varázsolhattak, és zsírkőből
amulettet faraghattak. Viselet bemutató után lovagi felszerelésbe bújhattak, barokk és reformkori ruhában pózolhattak, hennatetoválást készíthettek és elsajátíthatták
a korongozás fortélyait. A kicsik részt vehettek bányamanó-képzésen, rajzfilmfigurákat színezhettek, gyöngyöt
fűzhettek, bűvész trükköket tanulhattak vagy éppen szalmát fonhattak. Küldöttségünk a magunk által berendezett sátorban, hímzésbemutatóval, és az elmaradhatatlan sárközi kerek kalács kínálásával várta a látogatókat.
11 órakor a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület asszonykórusa előadását láthatták az érdeklődők a szakmai színpadon, a Görönd citerazenekar közreműködésével.
A Tudássétányon a vállalkozó szellemű látogatók tesztelhették tudásukat. A különböző múzeumok sátrait összekapcsoló pontgyűjtő kirándulás kihagyhatatlan élményt
nyújtott. A játékban résztvevő múzeumok szórakoztató és
tudásfejlesztő feladatokkal készültek, és számtalan ajándék várták az érdeklődőket. Mi is vártuk a feladatmegoldókat Sárköz-kvízzel és a gyermekeknek pedig, puzzle
kirakása volt a feladat.
Szép és tartalmas napot tudva magunk után kellemesen
elfáradva indultunk haza. Köszönet a
kísérőknek,
segítőknek: Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület
tagjainak és a Görönd citerazenekarnak, a hímző szakkör tagjainak a Pintár házaspárnak, Dömötör Erzsébetnek
és Horváth Olgának.
Kiss Erika
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Tavaszköszöntő nap a Sárközi Tájházban
A Tájházak Napjára kis segítségeinkkel együtt készültünk, hiszen a
rendezvény előtti héten a helyi óvodásokkal közösen folyt a nagytakarítás Tájházunkban. Megismerhették, hogy hogyan készülődünk
egy ünnepre, milyen munkálatokat kell elvégezni házakban és a ház
körül.
A nagy nap előtti éjszaka „leszakadt az ég”, Decsen óriási mennyiségű csapadék hullott. Reggel is borongós volt az idő, és attól tartottunk, hogy nem tudjuk megtartani a programunkat. A látogatók sem
érkeztek még délelőtt, viszont délután már ránk kacsingatott a nap és
megérkeztek az első látogatók. 15 órától szép számú vendégsereg
vett részt a rendezvényteremben Csapai János néprajzos –
muzeológus„Állattartás a Sárközben” című filmvetítéssel kiegészített
előadásán. Érdekes előadásból megtudhattuk, hogy a régi
vízivilágban sok háziállatot tartottak: edzett nagyszarvú szürkemarhákat; gyors, aprótermetű, télire hosszú szőrt eresztő
parlagi lovakat és a bakonyi sertésekre emlékeztető, hosszú orrú kesedisznókat; juhokat és kecskéket azonban nem, mivel nem tudták a vizet megúszni. Csak a szőlőhegy kopár oldalain legelt egy-két birka, hogy az ünnepi paprikást elkészíthessék belőlük. Az apró
jószágok közül a vadkacsához hasonló tarka
tollú réce (kacsa) és riba(liba) volt a legtöbb,
valamint a tík (tyúk).
A délután további programját a helyi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület
táncosai adták, fergeteges táncuk és énekük
töltötte be Tájházunk udvarát. A zenei kíséretet
Görönd citerazenekar biztosította..
Rendezvényünkre meghívtuk a Harmónia –
Rend-Band Ifjúsági Kórus és Zenekart, amely a Gyönki Általános Iskola és a Tolnai Lajos Gimnázium tanulóiból
álló könnyűzenei formáció. A zenekart 2014-ben Schmidt Péter alapította, az énekkar pedig 2015-ben Häuszer
Beáta vezetésével alakult meg. Közös útjuk
2016 elején kezdődött. Ezt megelőzően már
nagy sikerrel állítottak színpadra gyerekeket. Ma
már közösen színesítik az iskolai ünnepélyeket,
helyi, környékbeli, valamint az országos fesztiválokat, céges rendezvényeket, ahol rendszeresen vastapssal zárják műsorukat. Felkérésünket
is szívesen fogadták, és örömteli pillanatokat
szereztek a kedves közönségnek. Persze a vastaps itt sem maradt el. A játszósarok és a
gyöngyfűzés kipróbálásának lehetősége ebben
az évben is vonzotta az érdeklődő gyermekeket.
Nagy sikert aratott, mint mindig a hagyományos tejfölös kerek kalács és a helyi termelőktől származó vörösbor,
mellyel szívesen kínáltuk vendégeinket. Köszönjük a fellépőknek, a segítőknek és vendégeinknek, hogy részt
vettek és színesítették, tartalmassá tették e napot, mely végén már szikrázó napsütésben térhettek haza.
Kiss Erika
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Bíborvég Nap
2019. május 31-én 5.
alkalommal
került
megrendezésre a Bíborvég Nap, melyen a
helyi iskola szakkörösei mutathatták be
egész éves munkájuk
„termését”.
A színes szakköri palettában bemutatkozott
az iskola báb, citera,
kórus, zumba szakköre, illetve 3 vers színesítette a műsort. A délutánt a MATEHETSZ által támogatott pályázati
forrásból megvalósuló néptánc koreográfia nyitotta, ahol a citeracsoport pengette a talp alá valót.
A Faluház előterében az érdeklődők megtekinthették a hagyományőrző kézműves és az alsós-felsős diákvállal-

kozók termékeinek a kiállítását, valamint a Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló Sárközi ráhangoló kézműves szakkör alkotásait.
A műsort követően a résztvevő gyerekeket és hozzátartozóikat állófogadás várta az iskola jóvoltából, ezzel köszönve meg a szakköri csoportok egész éves kitartó és aktív munkáját.
Kozma Erzsébet ig.h.

Óvodáztatási támogatás
A Humán Bizottság, óvodáztatási támogatásban részesítheti azt a decsi állandó lakóhellyel rendelkező szülőt, aki
decsi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekét/-eit/ bármely óvodába legkésőbb minden év október 1. napjáig
beíratja. A támogatás mértéke gyermekenként 7.000,-Ft. Az óvodáztatási támogatás október 15-ig kifizetésre
kerül.

Iskoláztatási támogatás
A Humán Bizottság, iskolakezdési támogatásban részesítheti azt a decsi állandó lakóhellyel rendelkező szülőt,
aki decsi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekét/-eit/ az általános iskolai tankötelezettsége teljesítése érdekében legkésőbb minden év augusztus 1. napjáig beíratja. A támogatás tanulónként 10.000.-Ft. Az iskoláztatási
támogatás augusztus 15-ig kifizetésre kerül.
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„Magyarország jó tanulója, jó sportolója”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idei évben is pályázatot hirdetett a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2018” cím elnyerésére. Ezt a címet
azok a diákok nyerhetik el, akik az előző
tanévben kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt nyújtottak. Az idei évben
lehetőségünk volt egy diákunk számára
megpályázni ezt a rangos kitüntetést Zsiga Levente számára.
Levente, a Bíborvég Általános Iskola 7.
osztályos tanulója, aki tanulmányai során
végig kitűnő tanuló, munkájában pontos,
precíz, igényes. Az atlétika és az íjász
szakkör tagja, a színjátszó szakkör tagjaként színvonalasan szerepelt az iskolai és
települési ünnepségeken is. Már második
éve jeles tagja a Kolping Iskola kreatív
újrahasznosítási versenyében I. helyet
elért csapatnak. A Litterátum (Angol és) Német nyelvi Verseny keretében 90%-os teljesítménnyel a megyei döntőbe jutott, de sportsérülése miatt ezen már nem tudott részt venni.
Az elmúlt nyár óta Levente sporteredményeiből szemezgetve:

 Magyarország Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága magasugrás 2. hely, távolugrás 5. hely (Országos
verseny!)

 „ÚT A CSÚCSRA!” Tehetségkutató Atlétikai Verseny Magasugrás 1. hely Távolugrás 1. hely
 Szekszárd Városkörnyéki Verseny: távolugrás 1. hely, magasugrás 1. hely.
 Diákolimpia, Atlétika megyei ügyességi csapatbajnokság a 4. helyen végzett magasugró csapat tagja
 Diákolimpia, Atlétika IV. korcsoport egyéni összetett, megyei 1. hely, (ezzel országos döntőbe jutott)
 Diákolimpia, Magasugrás IV. korcsoport megyei 2. hely….
Ekkor (május elején) a magasugrás döntőben történt a szárkapocscsont törése, ami6 hét fekvő gipszre kényszerítette. A gipsz most, az iskolai ballagás előtt került le a lábáról, s a gyógytorna-gyakorlatok segítségével – reméljük – ősztől újra régi formáját nyeri vissza!
A címre pályázók névsora június 4-én került nyilvánosságra, ekkor kapta az iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítő levelét Zsiga Leventének címezve:
„Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a „Magyarország jó
tanulója, jó sportolója – 2018" cím elnyerésére benyújtott pályázata a feltételeknek megfelelt, és Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter úr az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján érdemesnek találta Önt
az elismerésre. Eredményéhez gratulálunk!További jó tanulást és eredményes sportolást kívánunk!”
Mi, Bíborvég iskolások örülünk és büszkék vagyunk Levente eredményeire és az elismerésére!Iskolánkban a
sportversenyekre felkészítője: Kilián Zsolt.
Levente példája is bizonyítja, hogy kellő akarattal, és kitartással a tanulás és a sportkiválóan megférnek egymással. Köszönet a mintaszerű szülői támogatásért!
Bergerné Ifju Erzsébet intézményvezető
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BÍBORVÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA
2018-2019 Sporteredmények
DIÁKOLIMPIA
MEGYEI VERSENYEK
Atlétika megyei ügyességi csapatbajnokság
4. hely magasugró csapat:
Győri Dániel
Pusztai László
Pusztai Vilmos
Pusztai Zoltán
Zsiga Levente

Atlétika pályabajnokság III. korcsoport fiú,
megyei összetett csapat 5. hely
Zufall Brendon
Pusztai László
Fekete Pál
Horváth István
Kocsis Balázs
Mészáros Zoltán

Kislabdahajítás III. korcsoport fiú, megyei egyéni:
1. hely Fekete Pál (országos döntőbe jutott, ott 9. lett)
5. hely Zufall Brendon
Atlétika IV. korcsoport egyéni összetett, megyei:
1. hely Zsiga Levente (országos döntőbe jutott, de sérült, így nem tudott részt venni)
Magasugrás IV. korcsoport egyéni, megyei:
2. hely Zsiga Levente
SZEKSZÁRD VÁROS KÖRNYÉKI VERSENYEK
Atlétika III. korcsoport összetett fiú csapat
2.hely:Both Dávid, Fekete Pál,Horváth István,Kocsis Balázs,Pusztai László, Zufall Brendon,
Atlétika III. korcsoport fiú egyéni összetett
2. Zufall Brendon
Távolugrás
600 méter egyéni
1. Zsiga Levente
2. Horváth István
5. Zsiga Bettina
Magasugrás
Kislabdahajítás
Zsiga Levente
1. Zufall Kinga
Győri Dániel
1. Fekete Pál
Pusztai László
2. Zufall Brendon
Pusztai Zoltán
4. Pusztai Vilmos
4x100-as váltó III. korcsoport 3. hely
4x100-as váltó IV. korcsoport 3. hely
Felkészítő: Kilián Zsolt
Frankofón kupa:
Szekszárd Kupa

PETANQUE
Nyerges János – Sárközi Tamás
4. hely
Fekete Pál – Kellner Ferenc
2. hely
Nyerges János – Sárközi Tamás
3. hely

DIÁKOLIMPIA – ORSZÁGOS DÖNTŐ
Fekete Pál – Nyerges János – Sárközi Tamás

8. hely
Felkészítő: Kocsis László

VÍZÓRA LEOLVASÁS!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.R.Ö.V Zrt.
a következő vízóra leolvasást az alábbi ütemterv szerint végzi településünkön:
2019. augusztus 14. (szerda)
Gárdonyi u., Széchenyi u., Alkotmány u., Széll J. u., Deák F. u., Kölcsey F. u., Szőlőhegyi u., Hunyadi u., Terv.
u., Babits M. u., Hársfa u., Május 1. u., Szövetkezeti u., Bíborvég u., Garay u., Duna u., Bélyei T. u., Ete u.
2019. augusztus 15. (csütörtök)
Ady Endre u., Őcsényi u., Móricz Zs. u., Öreg u., Bem u., Rákóczi u., Váci M. ltp. Haladás u., Sárköz u., Erkel F.
u., Vízszél, József A. u., Damjanich u., Táncsics M. u., Dankó u., Temető u., 48-as u., Vasútállomás
2019. augusztus 16. (péntek)
Fő utca, Dózsa Gy. u., Béke u., Arany J. u., Faluvég u., Zrínyi u., Tabán, Dr. Pilissy E. u., Kossuth L. u., Jókai u.,
Petőfi u.
Decsi Polgármesteri Hivatal
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Ovis visszatekintő
Lassan vége a nevelési évnek, kopogtat a nyár. A
gyönyörűen megújult Tesz-Vesz Oviban egyre nehezebb a négy fal között maradni, minden kisgyermek a
szabadba kívánkozik. Nem csodálkozom rajta, eseménydús napok vannak mögöttünk. A sok-sok érdekes program, a rengeteg új tudomány megszerzése
bizony elfárasztotta a gyermekeket év végére.
Rendbontóan indult a 2018/2019-es nevelési év. Az
ősszel megkezdett felújítási munkálatok sok szervezést, türelmet igényeltek gyermektől, felnőttől egyaránt, de megérte. Az óvoda új külsője nem csak
szép, de a falat és a tetőzetet borító szigetelés, a
megújult fűtésrendszer nagyon jól vizsgázott a télen,
minden reggel kellemes melegben indult a nap.
Ebben az évben 32 programot valósítottunk meg, a családi naptól elkezdve a szülőkkel közösen megtartott adventi gyertyagyújtáson keresztül a néptánc évzáróig, hogy csak néhányat említsek.
Talán legnagyobb rendezvényünk minden évben a farsangi bál, mely
alapítványunk a „Tesz-Vesz Ovi” Óvodás Gyermekeiért OktatásiNevelési Alapítvány fő bevételi forrása. Eddig a farsangi bevételt főleg
játékok vásárlására, óvodai eszközök beszerzésére fordítottuk.
Az idei évtől kezdve, hagyományteremtő szándékkal, alapítványunk
lehetővé tette, hogy iskolába menő nagycsoportosaink számára a farsangi bevételből egy egész napos kirándulást szervezzünk.
Május 21-én reggel fél 8-kor indult útnak 23 kisgyermek és a kísérő személyzet, hogy egy felejthetetlen napot töltsünk együtt. Első állomás
Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed volt, ahol a gyermekek megismerkedhettek a csokigyártás lépéseivel, megnézhették, sőt, meg is ízlelhették a
kakaóbabot, a folyékony csokoládét, majd mindenki elkészíthette a saját
maga színes cukorkával, csokipasztillával díszített táblás csokoládéját.
A nagy munkát a csillagok között pihentük ki. Egy egész órát töltöttünk
el a planetáriumban. Itt nem csak az égitestekkel, csillagképekkel és
azok legendáival ismerkedhettek az ovisok, de választ kaphattak kifogyhatatlanul záporozó kérdéseikre is. A képzeletbeli űrutazás után
egy valóságos fizika órába csöppentünk, ahol nagyon játékos formában
ismerkedhettünk meg a hangok tulajdonságaival. Csőzenekart alakítottunk, hanghullámokat modelleztünk…mindezt úgy, hogy csupa játék
volt az egész.
Az oviból hozott rántotthúsos szendvicsek elfogyasztása és egy kis játszóterezés után ismét buszra szálltunk, hogy a csillagok után a föld
gyomrába is bepillantást nyerhessünk. Irány Abaliget, a cseppkőbarlang!
Az izgalmas barlangtúrán kiélvezhettük a barlang friss levegőjét, megcsodálhattuk a hegy belsejében futó fürge patakot és rácsodálkozhattunk az egészen apró cseppkövekből álló „cseppkőóvodá”-tól elkezdve
a sokkal monumentálisabb „elefántra”, vagy a lebegő sziklára, ami alatt
csak az igazán becsületesek tudnak áthaladni a nélkül, hogy a szikla
megbillenne. A barlangtúra csúcspontja annak a 32 lépcsőnek a megmászása volt, ami az utolsó terembe
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vezetett bennünket. Bizony nem kis ügyességet és kitartást, na meg bátorságot igényelt a mutatvány, de a decsi
ovisok megmutatták, mit tudnak! Ügyesen vették az akadályt és feljutottak ebbe a terembe is!
A hazafelé vezető úton már nyoma sem volt a reggeli
énekszónak, nyüzsgésnek. A kalandos nap után a busz
elcsendesedett, a gyerekek elaludtak.
De nem pihenhettek sokat, mert Kakasdon még egy kihívás várt mindenkire, ki kellett válassza a kedvenc fagyiját.
Ahogyan a többi próba, ez sem okozott senkinek nehézséget és vidáman nyalogatták a kapott hűs finomságot.
Csodálatos napot töltöttünk együtt! Ez úton köszönjük alapítványunknak, hogy támogatták a kirándulást! Szívből köszönjük a szülőknek, hogy hozzájárultak a farsangi bevételhez!
És külön köszönjük azt a bizalmat, amivel a ballagó gyermekek szülei megajándékoztak bennünket és megengedték, hogy elvigyük gyermeküket erre a varázslatos kirándulásra!
Körösztös Gyöngyvér Óvodavezető

Az ,,Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub idei évi eseményeiről röviden
A nyugdíjas Klub tagjai a téli hónapokban kicsit ritkábban találkoztak, de eseményben és rendezvényben nem
volt hiány.
Kezdődött a programunk egy egészséges életmóddal kapcsolatos előadás sorozattal, ami hat héten keresztül
tartott, délutánonként, egy órában. Nagyon kedveltük az előadásokat, sok hasznos dolgot hallottunk, örültünk az
ajánlatnak, mely a megyei Kórház részéről érkezett.
Aztán folytatódott egy lazább programmal a katolikus bálon vettünk részt, ahol nagyon jól éreztük magunkat, kellemesen tellett az esténk.
Mivel itt volt a farsang ideje, a szekszárdi Babits klub meghívására farsangi bálon vettünk részt, sajnos betegségek miatt, most nem tudtunk felvállalni a tánccsoporttal szereplést, de magán az eseményen ott voltunk, ahol
ebéddel vendégeltek meg bennünket, majd a jelmezesek felvonulását néztük meg, amit aztán egy kis zene, tánc,
tombola, mulatás követett.
Időközben Petróczki Istvánné Mancika 80.éves születésnapját ünnepeltük, családias hangulatban, rövid köszöntővel, verssel és énekkel. Természetesen volt, tűzijátékos torta, pezsgős koccintás, nótázgatás, beszélgetés és
jó hangulat. Még egyszer Isten éltesse Mancikát!
Az események egy 10 éves jubileumi ünnepséggel folytatódtak, melyre a Szekszárdi Szívküldi Dalkörtől kaptunk
meghívást. Nagyon kellemesen zajlott a rendezvény, ünnepi műsorral, sok szép magyar nótával, azt követően
pedig önfeledt szórakozással, mulatással.
Majd még egy rendezvényen jártunk szintén Szekszárdon a Platán Klub meghívására, ,,tavaszköszöntő” bálban,
ahol ebéddel kezdődött a délután, majd rövid műsor
után egy kicsit táncoltunk, nótázgattunk, tomboláztunk és jól éreztük magunkat.
A következő esemény a megyei versmondó rendezvény volt, mely az Életet az Éveknek Tolna megyei
Szervezete által került megrendezésre, és ebben az
évben mi vállaltuk fel a házigazda szerepét.
Az eseményre tizenhat megyei nyugdíjas klubból
érkeztek a szereplők és kísérőik.
Délelőtt 11 órakor kezdődött a műsor, melyen 26 fő
versmondó adott elő, főleg magyar költőktől verseket,
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és hogy kicsit színesítsük az egyhangúságot a decsi nyugdíjasok egy megzenésített Petőfi verssel köszöntötték
a jelen lévőket, majd Katona Béla nyugdíjas tagunk szintén egy nagyon szép megzenésített verset énekelt, és
hát természetesen a befejezés is egy vidám Petőfi dallal zárult. Minden versmondó egy emléklapot, a hölgyek
egy szál rózsát, a férfiak pedig egy üveg decsi hegyen termett bort kaptak ajándékba. A műsor után az Önkormányzat konyháján készült finom ebéddel vendégeltük meg a 130 fős vendégsereget, amit aztán, beszélgetés,
egy kis tánc, jókedv, szórakozás, mulatás követett. Nagy dicséretet kaptunk a szervezésért, a zökkenőmentes
lebonyolításért, a finom ebédért, és a kedves fogadtatásért.
Mindezek után sem pihentünk, elkezdtünk felkészülni a megyei Dalos találkozóra, amely Bonyhádon kerül megrendezésre, és a,,Görönd” citera zenekar kíséretével sárközi dalokat fogunk énekelni. Felkészítőnk Lázár Jánosné Etuska.

Időközben részt vettünk egy 3 napos kiránduláson 28 fővel. Úti célunk Sárvár volt, de első napon útba ejtettük a
Jeli arborétumot, majd Sárváron meg tekintettük a Nádasdy Ferenc múzeumot és a várat.
Szálláshelyünk a Wolf Panzióban volt, 2 ágyas fürdőszobás szobákban, félpanziós ellátással, svédasztalos reggeli és vacsora ellátással, nekünk megfelelő áron.
Másnap a Sárvári fürdőben töltöttük a napot, sajnos a rossz idő miatt a szabadtéri medencéket nem igazán tudtuk igénybe venni, mindettől függetlenül jól éreztük magunkat, bekapcsolódtunk a vízi tornákba, és kellemesen
ellazulva tértünk a szálláshelyünkre. Tervben volt még az arborétum megtekintése, sajnos a rossz idő miatt ezt
nem sikerült megvalósítani.
Harmadik napon reggeli után útra keltünk, Herenden álltunk meg, ahol megnéztük a Porcelán Manufaktúra Látogató Központot, mely nagy élmény volt számunkra, egy nagyon szép kis filmmel kezdődött, majd folyamatosan
bemutatták a porcelán készítés munkafolyamatait az első mozzanattól a késztermék elkészültéig.
A bemutató után pedig a Porcelán múzeumot tekintettük meg, ahol rengeteg szépséget láttunk.
Sajnos az időjárás időközben semmit nem javult, emiatt nem volt alkalmas szabadtéri programra, így aztán még
egy várat jártunk körbe tárlatvezetéssel Simontornyán, ahol éppen Decsi Kiss János kiállítási anyagát is láthattuk.
A vár látogatás után már igazából hazafelé igyekeztünk, Szekszárdon a Zrínyi étteremben elfogyasztottunk egy
szerény vacsorát, és a kora esti órákban haza érkeztünk.
A nyár folyamán sem fogunk pihenni, mert készülnünk kell az augusztusban megrendezésre kerülő kulturális
seregszemlére, melynek Fadd lesz a házigazdája.
Az alábbi kis verssel kívánunk mindenkinek nagyon szép nyári hónapokat, kellemes pihenést, sok családi programot.
a Decsi Nyugdíjas Klub tagjai
Leimszider Lajosné elnök
Szervusz, Kedves Napsugár, örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen, pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát, lombosítsd a sok szép fát.
Langyosítsd a vizeket, melegítsd a szíveket
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Jelentősebb megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházások
(Összértékben több mint 2 milliárd Ft.)
2015.

Beruházás megnevezése

Pályázati támogatás

Orvosi rendelő felújítása

60.000.000,- Ft

Polgármesteri Hivatal, Faluház napelem telepítése

17.170.000,- Ft

Önerő

2016.

Beruházás megnevezése

Pályázati támogatás

Táncsics M. u. útburkolat felújítás

Önerő
12.320.016,- Ft

Alkotmány u. útburkolat felújítás

12.517.666,- Ft

2.209.000,- Ft

Konyha felújítása

14.677.500,- Ft

5.589.439,- Ft

Műfüves sportpálya

18.442.609,- Ft

12.557.391,- Ft

2017.

Beruházás megnevezése
Kölcsey u. útburkolat felújítás

Pályázati támogatás

Önerő

12.517.665,- Ft

2.209.000,- Ft

Bem u. útburkolat felújítás

14.151.939,-Ft

Tabáni játszótér

5.303.837,- Ft

Zrínyi u. és Tabán egy részének útfelújítása
Kossuth u. útfelújítás

5.517.198,-Ft
7.069.455,- Ft

Dr. Pilissy E. u. útfelújítás

17.000.220,- Ft

Őcsényi u. járdafelújítás

3.708.654,- Ft

56-os emlékmű létesítése

4.872.990,- Ft

I. Világháborús emlékmű felújítása

1.500.000,- Ft

811.400,- Ft

2018.

Beruházás megnevezése
Ete utca útburkolat felújítás

Pályázati támogatás

Önerő

8.150.225,- Ft

1.438.275,-Ft

Duna utca útburkolat felújítás
Idősek Otthona és Óvoda épületének
komplex energetikai fejlesztése

14.989.112,- Ft
195.461.870,- Ft

Műfüves pálya melletti játszótér
Őcsény-Decs szennyvíztelep felújítása

4.573.295,- Ft
550.000.000,- Ft

Mini bölcsőde kialakítása

9.033.211,- Ft

Napelem park (SZ+C Kft.)

340.000.000,-Ft

475.433,- Ft
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2019.

Beruházás megnevezése

Pályázati támogatás

Decs nagyközség bel- és külterületi
vízrendezése

381.762.142,- Ft

Decs gazdasági elkerülő út építése és

109.501.621,- Ft

Idősek Klubja energetikai fejlesztése

21.938.338,- Ft

Szövőház pályázat

128.000.000,- Ft

Sportpark létesítése

25.000.000,- Ft

Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

Óvoda energetikai korszerűsítése

Napelem-parkok létesítése

Önerő

36.778.185,- Ft

6.335.874,- Ft

Főszerkesztő: Bergerné Ifju Erzsébet
 szerkesztők: Kocsis László, Kiss Erika, Nemesné
Boronkai Klaudia, Körösztös Gyöngyvér  kiadja: Decs Nagyközség Önkormányzata, Decs, Fő
u. 23.  www.decs.hu  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett írásokat megszerkesztve közli

