2022. március

Hálánk szálljon Lányra,
Anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők, Jó
asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot!
Heberling Tibor polgármester

Kedves Decsiek! Tisztelt Lakosok!
Az idei évben újra megadato� a lehetősége annak, hogy az évekkel ezelő� megszoko�, és már többször
útnak indíto� falu újság meg tudjon jelenni.
Abban a szellemiségben szeretnénk az írásunkat megjelentetni, hogy információt adjunk a decsi embereknek a faluban megtörtént eseményekről, illetve a falu által működtete� szolgáltatásokról és azok elérhetőségeikről. Továbbá mindenki megtalálja benne az általános busz és vonatmenetrendeket a településünk
vonatkozásában.
Célunk az volt, hogy azok a lakosok is időben tájékozódhassanak, akiknek nincsen internetes hozzáférésük,
és okostelefonnal sem rendelkeznek.
Elképzeléseink szerint évente négy alkalommal fog az újság megjelenni a decsi önkormányzat dolgozóinak
a szerkesztésében.
Kívánok mindenkinek hasznos időtöltést az újság lapozgatása és olvasása során!
Heberling Tibor polgármester

2

DECSI KAPU
HÍREK

Tisztelt Lakosok!
Sikeresen lezajlott 2022-ben az első januári oltási
hétvége Decsen. Szép számmal jelentek meg a II.
körzet háziorvosánál, Dr. Kostyál Violánál az oltakozni kívánó páciensek. Jöttek vidékről is az oltási
akció hírére. Sokan a harmadik oltásra jelentkeztek,
de akadt első és második oltás is. Oltás felvételére a
továbbiakban is van lehetőség a rendelőben.
Jelentkezzenek a 06/30-102-6961-es telefonszámon. Elérhetőek a doktornőnél a Pfizer, Moderna,
Sinopharm és Janssen oltóanyagok.
Dr. Kostyál Viola
háziorvos
A „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület
2021-es éve eseménydúsan telt. A 2021. tavaszi koronavírus korlátozások alatt korlátozottan tartottunk
próbákat, készültünk a nyári és őszi programokra.
- 2021. június 5-én vezetőink továbbképzésen vettek
részt Szekszárdon.
- 2021. június 12-én Bonyhádon 8 táncosunk részt
vett a Szentendre Néptáncegyüttes, valamint a Fitos
Dezső Társulat vezetői (Kocsis Enikő és Fitos Dezső)
által szervezett két napos néptáncoktatáson, ahol
szatmári táncokat tanultak.
- 2021. június 25-én Zalaegerszegen Takács László a
XXIII. Kárpát-medencei Verbunkversenyen a sárközi
verbunk témában meghirdetett kategóriában a III.
helyezést érte el.
- 2021. július 17-én Fülöp Ferenc díjas táncosaink,
dr. Szekeres Beáta és Takács László Decset képviselve részt vett a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség megalakulásának 30. évfordulóján a Nemzeti
Táncszínházban. A színvonalas műsort egyesületünk
több tagja is megtekintette a helyszínen.
- A 2021. augusztus 20-ai falunapon egyesületünket a „Görönd” citerazenekar és az asszonykórus
képviselte, ahol a halfőző-versenyen Medveczki József által elkészített étel második helyezést ért el.
Augusztus végén 3 napos tánctábort szerveztünk a
tácosoknak, ahol új koreográfiát tanultak. A tábor
zárásaként szeptember 2-án táncházat tartottunk a
Tájházban, ahol a koncertet és a táncházi muzsikát
a Bácska Banda szolgáltatta. Örömmel láttuk, hogy
csaknem „kinőttük” a táncteret, olyan sokan voltunk.
- 2021. szeptember 18-án Berhidára kaptunk felkérést, hogy a sárközi hagyományokról, asszonysorsról
tartsunk bemutatót.

Az egész napos program keretében dr. Szekeres Beáta előadást tartott Sárköz múltjáról, hagyományairól,
volt viselet bemutató és tánctanítás, Lázár Jánosné
dalokat tanított, Juszt Viktória és Lázár János pedig
citerakíséretet biztosított. A program nagy sikert
aratott. Másnap a Szekszárdi Ősz elnevezésű rendezvényen vettünk részt, csoportunk új koreográfiát
mutatott be, ahol a fiatal táncosok és az asszonyok
együtt táncoltak.
- 2021. október 2-án Harcon vettük részt egy nagyon
jó hangulatú szüreti napon, majd október 10-én a
Pécsváradi Leányvásáron. Táncosaink közül Horváth
Laura és Száraz Andrea képviselte egyesületünket a
Leányvásár Szépe versenyen.
- 2021. november 13-án egyesületünk vezető táncosai részt vettek Bogyiszlón egy szakmai továbbképzésen, majd este néhány táncossal kiegészülve
részt vettek a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület 45 éves jubileumi műsorán, majd az azt követő
táncházban.
- December 9-én a Faluház ünnepélyes átadóján
Fülöp Ferenc díjas táncosaink nyitótánca mellett a
„Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes
táncosaival közös táncot adtunk elő, melyet megismételtünk a másnapi programon is. December 11én a Falukarácsony keretében táncosaink az újragondolt „Gesztenyés” táncot mutattak be, az ünnepi
programot pedig az asszonykórus és a citerazenekar
műsora zárta.
- Az aktív tánc mellett persze igyekszünk a táncosok
színházi élményeit is gyarapítani 2020. után 2021ben is több tánc-színházi előadást láthattak többen
közülünk. 2021. július 2-án Bonyhádon a „Gyertyaláng” c. előadást tekintettük meg, 2021. október
18-án és december 3-án a Nemzeti Táncszínházba
látogattunk.
Összességében
elmondható, hogy az
elmúlt év a lehetőségekhez képest mozgalmasra sikerült, bízunk abban, hogy az
idei évben még több
programon tudunk
részt venni.
Szekeres Beáta
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Óvodánk jelenleg is használt épülete példa értékű
közösségi összefogással épült az 1970-es évek végén.
A decsi kisgyermekek 1979-ben vehették birtokba
az akkor igen modernnek számító 8 csoportos intézményt. A hosszú évek során kisebb-nagyobb felújításokon, átalakításokon esett át intézményünk. Ma
már csak mosolygunk, mikor eszünkbe jut, hogy volt
idő, mikor a csoportszobák melegét olajkályha adta,
mikor még a ma tornaszobaként használt pavilon is
csoportszobaként funkcionált, mikor minden délben
iskolásokkal telt meg az ebédlő, mert itt fogyasztották
el az ebédjüket…
Jelenleg a valamikor 8 csoportos óvodában 5 óvodai foglalkoztató működik. A maradék 3 pavilon tornaszoba, mini bölcsőde, óvónői szoba és szertárként
funkcionál. 2018-ban az intézmény teljes külső szigetelést kapott, fűtésrendszerét korszerűsítették. Víz
és villamosenergia hálózatán azonban erős nyomokat
hagyott az idő. A porcelán foglalatú lámpatestekben
halvány égők pislogtak, a szociális helyiségek magukon viselték az idő nyomait.
2020 év végén az intézmény fenntartója, Decs Nagyközség Önkormányzata két alkalommal is sikeresen
pályázott, így nem csak az óvodát az utcától elválasztó kerítés újulhatott meg, de 2021 januárjában elkezdődhetett a csoportszobák padlózatának cseréje és a
villamoshálózat felújítása is. Így az idei nevelési évet
2021 szeptemberében már a korszerűen megvilágított, esztétikailag is tetszetős linóleummal burkolt
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csoportszobákban kezdhette meg a 97 kisóvodás és a
7 mini bölcsődés.
Méhecske beszoktatós kiscsoportunkba 25 2,5 és 3
éves kisfiú és kislány érkezett. A Csigabiga kis-középső
csoport 23, a Maci nagy-középső 24, a Napocska nagycsoport 25 fővel indult neki az új, eseménydús nevelési évnek.
Szeptember legelején a Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda és Decs Nagyközség Önkormányzatának
köszönhetően ovisaink részt vehettek egy mozgásos,
egészségmegőrző programban; majd zsibvásárt szerveztünk, ahol régi, kopott, de még használható kisbútorainkat, egyéb, az évek során felhalmozott használati eszközeinket árusítottuk ki, hogy az így befolyt
összegből új használati és berendezési tárgyakat vásárolhassunk.

Ismerkedés a lengőtenisszel az egészségmegőrző programon
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Október elején az állatok világnapja évek óta jelentős esemény az ovisok életében. Az idei évben azon
felül, hogy egy egész hét szólt az állatokról és az állatok védelméről, gyűjtést is szerveztünk a Szekszárdi
Kutyamenhely négylábú lakói számára. Takarók, kutyatálak, tápok, konzervek gyűltek, amiket a szorgos
kis gyűjtők saját kezűleg pakoltak be az autóba, ami
elvitte azokat a kis védenceknek. Ez mellet a Szekszárdi Kutyasuli, Kőfalvi Tamás és kis csapata tartott
kutyás bemutatót a gyerekeknek, ahol a felelős állattartás volt a fő gondolat.
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elkezdődött az óvoda szennyvízhálózatának, szociális helyiségeinek és folyosójának teljeskörű felújítása. A munkálatok ugyan némi kényelmetlenséggel
járnak, de gyermekek, szülők, és a dolgozók is egyaránt türelemmel, rugalmasan kezelik a helyzetet,
időnként jókat mosolyogva az akadálypályának is
beillő óvodán.
Bár kissé szokatlan körülmények között, de meghitt
ünnep keretében gyújtottuk meg az adventi lángot 4
héten keresztül az óvoda koszorúján, hogy aztán december 20-án a Maci csoport szívhez szóló kis előadásával, a felnőttek énekével, csillagszóróval lopjunk
ünnepet a gyermekszívekbe. A tesz-vesz ovi alapítványának köszönhetően az idén is minden csoport
számára új játékok kerülhettek a fa alá.

Kutyás bemutató

Karácsonyi ünnep az oviban

Egyszer régen sok évvel ezelőtt.

Adományok a kutyamenhely számára

Életünkben nagyon fontos szerepe van a szokásoknak, hagyományoknak. Hagyományaink általunk élnek tovább. Ennek szellemiségében minden ősszel
megkoszorúzzuk a község első óvodáján elhelyezett
emléktáblát a Béke utcában. Erre az alkalomra nyugdíjas dolgozóinkat is meghívjuk. Az idén a Napocska
nagycsoportosok kedves, őszi hangulatú kis műsora
tette színesebbé ezt az alkalmat.
Mindezek mellett részt vettünk ovisainkkal az iskola
szervezésében a falu számára is nyitott sportnapon,
Márton napkor szervezett lámpás felvonuláson.
Miközben a színes óvodai mindennapokat éltük, Polgármester Úr és munkatársai újabb pályázatot nyertek intézményünk számára, így 2021 novemberében

Valamilyen versenyen voltunk talán Egerben, vagy
Kaposváron a Magyar Kórusok , Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége által kiírt versenyen. A
verseny után egy mellettünk lévő asztaltársaságtól
valaki megkérdezte: és Ti mivel szerepeltek? Igen ez
egy jó kérdés. Mit is csinálunk mi? Igazából mi éneklünk. Énekeljük azokat a népdalokat, amelyet Bogár
Pista bácsi, vagy Osvai Imre bácsi az 1900-as évek
elején gyűjtöttek Decsen. Ők akkor végigjárták Decs
utcáit, énekeltették az utókornak. „Mit is csinálunk
mi” énekeljük azokat a népdalokat, amelyekkel a különböző versenyekre járunk. Megtanultuk, énekeljük
és tanítjuk, nem csak itt Sárközben a szűkebb hazánkban, hanem messzi földön, országszerte, sőt még a
határokon túl is. Osvay Imre bácsi egy népzenei versenyen a férfikórus értékelése közben azt mondta,
„Amikor titeket hallgatlak ez olyan érzés nekem, mint
amikor sok-sok évvel ezelőtt Decsen az Öreg utcában
népdalokat gyűjtöttem.”
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A Decsi Hagyományőrző Férfikórus gyökerei a 90es évek elejéig nyúlik vissza, közel 30 éve éneklünk
együtt. Ez egy elég hosszú idő ahhoz, hogy megszámlálhatatlan helyen szerepeljünk. Ha Isten is úgy akarja,
akkor még szeretnénk, hiszen fontosnak tartjuk ezt a
népdalkincset megőrizni az utódainknak és ápolni a
lángot. Már nem vagyunk fiatalok, sajnos már mindenki 60 év fölött jár, többször is próbáltunk fiatalítani kisebb nagyobb sikerrel. Jöttek fiatalok, de sajnos mentek is, nem mindenki tudja felvállalni, hogy
rendszeresen összejárunk, van, amikor heti többször.
Bizony a versenyek néha több naposak. Nem olyan
régen valaki azt kérdezte, meddig lehet ezt csinálni,
hiszen Ti már mindent elértetek. Országos Arany minősítés, Arany Páva Díj, Arany Páva Nagydíj, Nívó Díj.
Mi motivál benneteket, hiszen elértétek már a legmagasabb kitüntető címet, nívódíjat is? Igen valóban,
de mindig vannak olyan kihívások, aminek még szeretnénk megfelelni eleget tenni. Az önkormányzat további támogatásával ezután is népszerűsíteni tudjuk
Sárköz kincsét, a népdalt, öregbíteni Decs jóhírét.
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Kórosunk ugyanis minden évben megméretteti magát
KÓTA által megrendezett országos találkozón. A 2021
évben már én is részt vehettem az Egri Népzenei Gálán, ahonnan Arany Páva Nagydíjat hoztunk a decsi
hírnévhez. Ha belegondolok, hogy egy év alatt a covid
helyzet mellett is mennyi szép helyzet adódott a fellépések során, akkor boldog vagyok, hogy elvállaltam.
Nekem az is számít, hogy emberileg hogyan jövünk
ki egymással, hiszen közösen állunk színpadra, együtt
utaztunk, így nem mindegy, hogy ki áll az ember mellett. A Sárköz, Decs nagyközség jó adottsággal rendelkezik a dalok területén. Már sajnos a hagyományokat
Szabó Sándor elnök többségében csak az idős korban lévő emberek ápolják.
Egy kis kikapcsolódásra, lazításra szeretnélek meghívni
Dalolj velünk!
benneteket a kórus nevében is. Keress meg bennünMindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor sze- ket! A csoportot bővíteni mindig nagy öröm. Gyere el
retné együtt tölteni örömét akár egy közösség állan- hétfő esti próbáinkra, ismerj meg bennünket! Ismerj
dó tagjaival, megosztani gondolatait, vagy akár dalait meg bennünket, hozd magaddal daloló hangodat!
is egymással. Én korábban énekeltem és több, mint Szeretettel várunk benneteket életkortól függetlenül!
két évtized kihagyása után – feleségem biztatására
Köbli József kórustag
– elfogadtam a fiúk hívását, a Decsi Hagyományőrző
Férfikórus tagja lettem. Hálás vagyok, hogy szívesen
fogadtak a csoportban, és mindig a legnagyobb türelemmel biztattak. Szeretek énekelni, magam is meglepődtem, milyen óriási élményt szereznek számomra a
fellépések. Szeretet és öröm van bennem főleg, amikor megkapjuk az elismerést, a gratulációt. Dalolással
a szorongásainkat enyhíthetjük. A kórus tagjai értik a
humort is. A viccelődés a főzőcskézés is mind-mind
fontos eseményei a csoportnak. Az első nagyobb sikerélményem a balatonszárszói fellépés volt, amikor
az ország különböző kórusaival találkoztunk, fellépés
után dallal, tánccal töltöttük el az ismerkedési estet.
Nagyközségi rendezvények mellett az országot is járva mutatjuk be a Sárköz dalait. Igaz, voltak olyan fellépéseink is, hogy pirkadat előtt indultunk, vagy éjfél
után érkeztünk haza, de megérte.

6

DECSI KAPU
D E C S I B Í B O R V É G Á LTA L Á N O S I S K O L A

Iskolánk, a Bíborvég Általános Iskola állami fenntartású, a Szekszárdi Tankerületi Központ irányítása alá tartozó közoktatási intézmény. Nyolc évfolyamon, évfolyamonként egy, általános tantervű osztállyal működünk.
Az iskola 150 diákjának többsége kislétszámú osztályban tanul.
A 2021/2022. tanévet megújult vezetéssel és új kollégákkal kezdtük. Intézményvezető: Kozma Erzsébet,
helyettese: Tóth Anna.
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” Ez a Goethe idézet foglalja össze tantestületünk pedagógiai hitvallását. Munkánk során a haza, a szülőföld, az ősök, a hagyományok tiszteletére,
felelősségteljes szeretetére; álmaikért és céljaikért küzdő polgárokká neveljük, oktatjuk tanítványainkat.
A tanítók és szaktanárok között vannak fejlesztő- és gyógypedagógus végzettségű pedagógusok is, akik a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését, felzárkóztatását végzik. A pedagógusok munkáját
pedagógiai asszisztens, könyvtáros, utazó logopédus segíti.
Első osztálytól, a tantervi kereteken belül, a magyar nyelv és irodalmat, a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Felső tagozaton a magyar nyelv, matematika, természettudomány, biológia órák számát növeltük változóan, a törvényes órakereteknek megfelelően. A jó infrastrukturális feltételek, az épület adottságai,
bútoraink, eszközeink megfelelő alapot nyújtanak a napi eredményes nevelő-oktató munkához. Oktató eszközeink köre, száma pályázatok eredményeként folyamatosan bővül.
Az alsó és a felső tagozatos osztálytermek az iskolaépület különböző szárnyaiban helyezkednek el. Az osztálytermeken kívül jól felszerelt szaktantermekben, felújított sportcsarnokban, többfunkciós udvari sportpályán,
iskolakertben folyik az oktatás. Testnevelés órákon gyakran használják tanulóink, az önkormányzat által a
rendelkezésünkre bocsátott, közelben lévő műfüves pályát, futókört, energia park eszközeit; úszásoktatásra
a Bátaszéki Tanuszodába járnak. Digitális felszereltségünk jó. Az informatika teremben 22 asztali számítógép,
nyelvi szaktanteremben 12 asztali PC működik. A tankerületi iskolák közül mi tanítottunk először Bee-bot
padlórobotokkal.
Tehetséges tanulóink részt vettek az ehhez kapcsolódó Országos Méh-Ész Logikai Versenyen. Programozó
készletünk Micro:bit készletekkel bővült, melyekkel a block programozást tanulhatják a gyerekek. A jó
informatikai eszközellátottság segíti a jövőre már harmadik évfolyamon induló Digitális kultúra tantárgy
oktatását. Minden tantermünkben interaktív okostáblát használunk a XXI. századi kihívásokra felkészítő oktatás során, továbbá 39 táblagépet, tabletet használnak tanulóink az egyéb, IKT alapú tanórákon.
Pedagógusaink többféle számítástechnikai képzésen vettek részt, ahol megfelelő oktatási ismeretek és
módszertan birtokába jutottak.
Fontos számunkra a tanulók testi, fizikai fejlődése, egészsége, művészeti nevelése, környezettudatos gondolkodása, vállalkozói- és pénzügyi tudatosságra nevelése és a népi hagyományőrzés. Ennek szellemében szervezzük a tanórán kívüli, délutáni fejlesztő tevékenységünket szakkörökben és tehetségműhelyekben (báb,
citera, korcsoportos labdarúgás, hagyományőrző kézműves, diákvállalkozás, öko, főzés, angol nyelv, atlétika,
íjászat).
Alsó tagozatos tanulóink az órarendi órákhoz kapcsolódóan heti egy alkalommal a matematikai és logikai
gondolkodást fejlesztő táblajátékok foglalkozáson vesznek részt. Játékprogramunk szakértő által minősített.
Ehhez kapcsolódóan, minden évben Kis Játékmester versenyt rendezünk a megye iskoláinak. A hivatalos
idegennyelv oktatást megelőzően, - az első három évfolyamon – heti egy órában, az órarendi órákhoz kapcsolódóan angol vagy német nyelvet tanulnak a gyerekek. Játékos keretek között készülnek fel a negyedik
osztálytól induló tantervi idegennyelv tanulására.
Az alsó tagozatos gyermekek osztályonként szerveződő napköziben, a felsős tanulók a tanulószobán, a könyvtárban tölthetik délutánjaikat, ahol pedagógusok segítik a másnapi órákra való felkészülést, s megszervezik
szabadidejük kulturált eltöltését. Az ebédet az iskola épületében lévő ebédlőben fogyasztják el a diákok. Az
udvaron játszótéri játékok biztosítják a gondtalan kikapcsolódást.
Elismerjük és példaként állatjuk a kortársak elé az eredményes tanulmányi, közösségi munkát és sporttevékenységet. Jó tanuló, jó sportoló iskolai plakettel jutalmazzuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat.
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Az idegennyelv tanulásban kiemelkedő tanulókat havi ösztöndíjjal támogatja a Folland Almamater Alapítvány.
Tanórákon kívüli, évenként rendszeresen, hagyományteremtő szándékkal végzett programok (a teljesség igénye nélkül): Törpi Tábor, Erzsébet Tábor, Csodaszarvas Tábor, Európai Diáksport Napja, Fenntarthatósági
témahét, PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét, Mini World Napok, Bíborvég Nap, Magyar Népmese
Napja, Idegennyelvi vetélkedő sorozat, töklámpás felvonulás, természetvédelmi világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, karácsonyi és húsvéti projektnap, adventi gyertyagyújtási ünnepségsorozat.
Szívesen veszünk részt tanulóinkkal a Faluház által szervezett író-olvasó találkozókon, egyéb ismeretterjesztőés szórakoztató rendezvényeken, községi ünnepélyeken.
Munkánk elismeréseként a következő címeket nyertük el: Elmetorna Referencia Iskola (2012), Mentoráló
Intézmény (2014), Örökös Ökoiskola (2016), Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola (2017), Akkreditált Kiváló Tehetségpont (2019).
Minden évben izgatottan várjuk első osztályos tanulóinkat. A közösséghez való tartozás kialakítására, erősítésére az intézménybe iratkozó első osztályosokat a tanévnyitó ünnepségen avatási ceremónia keretében iskolapolgárrá fogadjuk, ahol társaik előtt fogadalmat tesznek, bíborvég motívummal díszített iskolai nyakkendőt
kötnek rájuk a felsőbb évfolyamos tanulók.
A 2022/2023-as tanévben induló első osztályunk osztályfőnöke Bernád Enikő tanítónő lesz, aki több évtizedes
pedagógiai tapasztalattal rendelkezik és szeretettel várja a beiratkozáskor és szeptemberben az első osztályos
tanulókat.
Szeretettel várjuk iskolánkba a további évfolyamainkra beiratkozni vágyó tanulókat és szüleiket is!
Nevelő-oktató tevékenységünkről, eredményeinkről a továbbiakban is szívesen számolunk be a Decsi Kapu
olvasóinak!

Tisztelettel köszöntöm településünk lakóit
Nemzeti ünnepünk alkalmából!
A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi, Jókai, Vasvári Pál és
Bulyovszky Gyula) előző este határozta el véglegesen,
hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el
magát. Március 15-én délelőtt mozgósították
az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet
később Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti
dallal együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak (így
született meg a sajtószabadság).
Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál tartottak nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt tömeg a hajóhídon átvonult Budára, ahol a megrettent Helytartótanács életbe
léptette a 12 pontban foglalt követeléseket, és szabadon
bocsátotta az állítólagos sajtóvétség miatt bebörtönzött
Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg diadalmenetben
vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk Bán
előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.
A szabadságharc bukása után valamennyi társadalmi réteg titokban ápolta március 15-e emlékét, pedig a megtorlás évei alatt nemcsak a forradalom vívmányainak
megemlítése volt tiltott, hanem a Kossuth-szakáll, a piros-fehér zöld szín és a Rákóczi-nóta is. Az 1867-es kiegyezést követően szabadabbá, de az osztrák–magyar együttműködés érdekében óvatosabbá is vált a megemlékezés.

1898-ban, a fél évszázados évforduló alkalmából
hallgatólagosan elfogadták március 15-e megünneplését, állami ünneppé
azonban az 1848-as törvények
szentesítésének
napját, április 11-ét tették.
Március 15-e 1928-ban
vált hivatalos keretek közt
megtartott nemzeti megemlékezéssé. A kommunisták az 1950-es években
eltörölték (az 1956-os forradalom több ponton felelevenítette 1848 eszméit), majd később újra visszaállították a
szigorúan meghatározott keretek közti megünneplését. A
rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi VIII. tv. alapján, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített.
A nemzeti ünnepen Magyarország lobogójának felvonása
után a forradalom kiemelt helyszínein (a Nemzeti Múzeumnál, a budai várban) emlékeznek meg a forradalomról.

Heberling Tibor polgármester
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Decsi Közös Önkormányzati Hivatal
Decs, Fő utca 23.
Központ
Polgármesteri Titkárság
Jegyző
Anyakönyvvezető
Szociális ügyek,
kereskedelmi ügyek
Adóügyek
Pénzügy és gazdálkodás
Pénztár
Közfoglalkoztatás
Temetői gondnok

595-900
595-903
595-913
595-916
595-917

phdecs@decs.hu
pmtitkarsag@decs.hu
jegyzo@decs.hu
anyakonyv@decs.hu
szocialis@decs.hu, gyermekvedelem@decs.hu

595-904, 595-908
595-907
595-904
595-911
0630/299-64-67

ado@decs.hu, hipa@decs.hu
penzugy@decs.hu
ado@decs.hu
szemelyzet@decs.hu

A hivatal ügyfélfogadási ideje:

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 8:00-14:00
Csütörtök: 8:00-16:00

Hétfő: 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00

Jogsegély:
Minden hónap második szerda: 14:00-tól előzetes időpont
egyeztetéssel telefonon
(595-903), vagy a titkárságon

Polgármesteri fogadóóra:
Páros hét csütörtök: 9:00-10:00

Alpolgármesteri fogadóóra:
Páratlan hét csütörtök: 9:00-10:00

Jegyzői fogadóóra:
Minden csütörtök: 8:00-16:00

Járási ügysegéd:
Minden hétfő: 8:00-14:00

TÁJÉKOZTATÓ

a helyi szociális ellátásokról

Decs Nagyközség Önkormányzata által adható települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról
szóló 5/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) tartalmazza. A Rendelet alapján a településen lakásfenntartási támogatás, eseti szociális segély, rendkívüli eseti szociális segély, temetési hozzájárulás, időskorúak fűtési támogatás gyermekek fogadásához kapcsolódó támogatás, köztemetés, ünnepekhez
kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igényelhető.
1. A lakhatáshoz kapcsolódó a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásokhoz nyújtott támogatás. Támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át (2022. évben
62.000 Ft-ot), egyedül élő esetén 270%-át (2022. évben 76.950 Ft-ot), valamint a lakásfenntartás igazolt havi
költsége a háztartás összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja, méltányosság esetében a 18%-át eléri
vagy meghaladja. A lakásfenntartás havi költségét az áram, - víz, -gáz, -hulladékszállítási számlákkal, albérleti
szerződéssel kell igazolni. A lakhatáshoz kapcsolódó kérelemhez csatolni kell a kérelmezővel együtt lakó személyek előző havi nettó jövedelméről szóló igazolását. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg.
a.
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás havi összege legfeljebb: 8.000Ft/hó
b.
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatást 12 hónapra kell megállapítani.
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2. Eseti szociális segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére adható, ha a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2022. évben
57.000 Ft-ot), egyedül élő esetén 250%-át (2022. évben 71.250 Ft-ot).
3. Rendkívüli eseti szociális támogatás a polgármester azon rászorulónak állapíthatja meg, aki súlyos krízishelyzetbe került elveszítette állását, fizetésnélküli szabadság igénybevételére kényszerült, és a családjában
nincs más jövedelemmel rendelkező nagykorú családtag.
4. Temetési hozzájárulás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki decsi lakóhelyű meghalt személy eltemettetéséről Decsen gondoskodott, feltéve, hogy nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján
temetési hozzájárulásban, az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést,
és nem igényelt köztemetést. A kérelmet legkésőbb a halálesetet követő 60 napon belül kell benyújtani. A
kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, valamint, ha a haláleset helye nem
Decs, az esetben a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.
a.
A temetési hozzájárulás összege: 70.000 Ft
5. A gyermekek fogadásához kapcsolódó rendkívüli települési támogatásra jogosult az a decsi állandó lakóhelyű újszülött, akinek a szülői felügyeletet gyakorló szülők valamelyikének állandó lakóhelye legalább egy
éve Decsen van.
a.
A támogatás iránti kérelmet a gyermek eltartásáról gondoskodó szülők bármelyike be-		
		
nyújthatja a gyermek születését követő 120 napon belül
b.
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát és a szü		
		
lők nyilatkozatát, hogy a gyermeket a saját háztartásukban nevelik.
A támogatás összege újszülött gyermekenként: 70.000 Ft
6. Időskorúak fűtési támogatás állapítható meg az adott fűtési szezonban
(október 15-étől április 15-éig) benyújtott kérelmek alapján azon sajátjogú öregségi nyugdíjban részesülő személy részére, aki a kérelem benyújtásakor már decsi állandó lakos volt, és a sajátjogú öregségi nyugdíja, és
a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400%-át jövedelem
határ: 114.000 Ft
A támogatás összege: 20.000 Ft
7. Köztemetéssel elhunytat a legolcsóbb hamvasztásos temetési móddal kell eltemetni, a köztemetés többletszolgáltatást nem tartalmazhat.
A polgármester a köztemetés költéségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregség nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot) , egyedül élő esetén a 250 %-át (71.250 Ft-ot) a köztemetést hagyatéki
teherként területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés
költségeinek megtérítésére kötelezi.
8. Ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli támogatás a Decsen élő,65 életévüket betöltött, időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek számra. A húsvéti támogatás összege maximum 5.000 Ft,
a karácsonyi támogatás összege maximum 8.000 Ft. Mindkét támogatás természetbeni ellátás formájában
nyújtható.
9. A 65 év felettiek napi étkeztetéséhez kapcsolódó kiszállítási költéségnek támogatása decsi állandó lakhel�lyel rendelkező személyek jogosultak, akik ebédjüket a Decsi Konyhán veszik igénybe. A támogatás legfeljebb
6 hónapra állapítható meg, de leteltét követően ismételten igényelhető.
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10.
Települési gyógyszertámogatás állapítható meg a gyógyszerkiadás csökkentésére az alábbiak szerint
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladj meg a nyugdíjminimum
320%-át, azaz 91.200 Ft-ot: 4.000 Ft/hó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 220%-át, azaz 62.700 Ft-ot 5.000 Ft/hó, egyedül élő kérelmező esetén, ha a havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 420%-át, azaz 119.700 Ft-ot 5.000 Ft/hó, az egyedül élő kérelmező esetén a havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 320%-át, azaz 91.200 Ft-ot 6.000 Ft/hó.
Továbbá a háziorvos által kiállított és a gyógyszertár által beárazott igazolása alapján meghaladja a havi rendszeres gyógyszer költség minimum 5700 Ft összegét.
A támogatást maximum hat hónapra állapítható meg.
A rendszeres támogatások lejáratát követően ismételten igényelhetőek.
2022. január 1-jétől a föld haszonbérleti és adásvételi szerződések előzetes vizsgálatának lefolytatására a
Tolna Megyei Kormányhivatalhoz, mint mezőgazdasági igazgatás szerv rendelkezik hatáskörrel a mező- és
erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. § (1) és 51. § (1) bekezdésben.
Amennyiben a mezőőri járulék és a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában változás történt,
(adásvétel, bérlés, bérbeadás) kérjük 15 napon belül jelentsék be önkormányzatunkhoz.
Tisztelt Lakosok!
Ezúton szeretném felsorolni a sikeres pályázatainkat, felújításainkat.
Sikeres pályázatinkhoz tartozik az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása is. 2021. évben mindösszesen 422 m3-t nyert az önkormányzatunk, amit 422 főnek tudtunk kiosztani. Ezzel a lehetőséggel is
segítséget nyújtunk azoknak az embereknek, akiknek szüksége van rá.
Gyári új kisbusszal gyarapodott Decs község. A Magyar Falu Program támogatásából vásárolt járművet Horváth István, a választókerület országgyűlési képviselője adta át Heberling Tibor polgármesternek.
Az esemény a Faluház előtti parkolójában zajlott le. Itt köszöntötte a megjelent érdeklődőket a település vezetője. Mint egyebek mellett elmondta, Decs sok nyertes pályázatot és jelentős fejlődést köszönhet a Magyar
Falu Programnak. A község más pályázatok esetében is sikereket könyvelhet el magának, köszönhetően annak
az együttműködésnek és közös munkának, amiben Horváth István minden esetben segítőkész partnernek
bizonyult.
A honatya beszédében megerősítette, hogy Decs
az elmúlt négy évben valóban igen eredményesen pályázott különböző támogatási forrásokra.
A számadatokat összeadva nyugtázható, hogy
a településre a 2018-as esztendőtől mostanáig
közel kétmilliárd forint érkezett. Ebből a pénzből mintegy négyszázötven millió forint a helyi
vállalkozásokat erősítette, közel másfél milliárd
forint pedig a teleülés egészének a céljait szolgálta. Azaz jutott fedezet az esővíz elvezetésére,
az utak felújítására, intézmények, köztük a Faluház renoválására. A falugondnoki busz árának
megnyerésével Decs önkormányzata immár a
tizenhetedik sikeres pályázatát könyvelhette el
a Magyar Falu Programon belül- ismertetett egy
sokatmondó adatot Horváth István, aki azt is közölte: az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó
újabb helyi tervek ismeretében hamarosan
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Gyopáros Alpár kormánymegbízott is részese lesz a
Decsen tartandó, a kiírt pályázatokra vonatkozó konzultációnak. A falugondnoki kisbusz egyébként egy
Volkswagen Transporter Long típusú, 150 lóerős,
turbó dízel, 9 személyes, kényelmes jármű, melynek
ára 15 millió forint. Fontos tudnivaló, hogy kerekes�székbe kényszerült személy is szállítható vele. Heberling Tibor elmondta, hogy jobbára az idős, szociálisan
rászorult személyeket szállítják majd az autóval. Jelenleg továbbra is időszerű feladat az érintettek oltási
helyszínre való eljuttatása. Zömében ezt a feladatot
látta el a korábbi kisbusz is, amit Decs egy erdélyi civil
szervezetnek, egy tánccsoportnak ajánlott fel.
Öröklött pályázatok:
- Csapadékvíz elvezetés – elszámolás alatt
(380 millió)
- Gazdasági elkerülő út – elszámolás alatt
(146 millió)
- Szövőház felépítése – bérbeadás folyamatban
(120 millió)
(Összesen: 646 millió Ft)
Mostani ciklusban kivitelezett
(előző ciklusban pályázott) pályázatok:
- Kossuth L. u. járda aszfaltozása – elszámolás alatt
(18 millió)
- Idősek klubja energetikai felújítása – elszámolás
alatt (20 millió)
(Összesen: 38 millió Ft)
Általunk pályázott és kivitelezett projektek
(megnyertek):
- Óvoda kerítés felújítása – elszámolás beadva
(5 millió)
- Óvoda 5 db csoportszoba fejújítása + villany hálózat szerelés – elszámolás beadása folyamatban
(30 millió)
- Kommunális hulladék felszámolása – elszámolás
beadása folyamatban (3 millió)
- Óvoda szociális blokkok vízvezeték szerelése + teljes felújítás + folyosó felújítás – munkálatok folynak
(35 millió)
- Felelős állattartás – egyeztetés az állatorvossal a
beavatkozások elvégzésével kapcsolatban
- Kommunális eszközök beszerzése – az eszközök
beérkezése folyamatban van (15 millió)
- 9 személyes mikrobusz – a buszt január végén
kaptuk meg (15 millió)
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- Illegális hulladék felszámolása (volt szeméttelep
kiürítése) – elszámolás beadása folyamatban
(14 millió)
- Bíborvég utca járda betonozása – az elszámolás
beadva (5 millió)
- Szőlőhegyi u. játszótér felújítása – a munkálatok
folyamatban vannak (5 millió)
- Terv, Alkotmány u. aszfaltozása – munkálatok
folyamatban vannak (35 millió)
- Miniszterelnöki határozat, Faluház felújítása – elszámolás beadva (280 millió)
- Miniszterelnöki támogatás kulturális bevételek
pótlására 5M – az elszámolás beadva (5 millió)
- Közösségszervező munkatárs alkalmazása – folyamatban (3 millió)
- Nemzeti Művelődési Intézet 1M rendezvényszervezés – az elszámolás beadása folyamatban (1
millió)
(Összesen: 451 millió Ft)
Beadott pályázatok:
- Szőlőhegyi út (külterület) felújítása – pályázat
beadva, elbírálás alatt (70 millió)
- Leader rendezvényszervezés – pályázat beadva,
2022 nyár falunap (15 millió)
- Népi program, Tájház felújításának előkészítésének tervei – pályázat beadva, elbírálás alatt (1,5
millió /összesen 86,5 M)
(Összesen: 86,5 millió Ft)
2022 januárban beadott Magyar Falu Program
pályázatok, elbírálásra várva:
- Kommunális eszköz beszerzése (15 millió)
- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzése és közösségszervező bértámogatása
(2 millió + 3,5 millió)
- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – kondipark, Szőlőhegyi u. (6 millió)
- Önkormányzati járdaépítés felújítás – Hunyadi utca
(10 millió)
- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – urnafal (6 millió)
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – óvoda (55 millió) Óvoda tetőhéjazat csere +
bútorok
- Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető
rendszer építése, felújítása – Alkotmány és Széll
Judit utca (45 millió)
(Összesen: 143,5 millió Ft)
Heberling Tibor polgármester

12

MENETRENDEK

DECSI KAPU

VONAT MENETREND DECS-SZEKSZÁRD

ÉRKEZÉS

VONAT MENETREND SZEKSZÁRD-DECS

ÉRKEZÉS

Decs 04:56

05:04 Szekszárd

Szekszárd 05:12

05:21 Decs

Decs 05:45

05:54 Szekszárd

Szekszárd 06:20

06:29 Decs

Decs 06:51

07:01 Szekszárd

Szekszárd 07:13

07:21 Decs

Decs 07:45

07:53 Szekszárd

Szekszárd 08:00

08:08 Decs

Decs 09:45

09:53 Szekszárd

Szekszárd 10:00

10:08 Decs

Decs 11:44

11:54 Szekszárd

Szekszárd 12:00

12:08 Decs

Decs 13:13

13:23 Szekszárd

Szekszárd 13:28

13:37 Decs

Decs 13:44

13:54 Szekszárd

Szekszárd 14:00

14:08 Decs

Decs 14:15

14:25 Szekszárd

Szekszárd 14:30

14:38 Decs

Decs 15:10

15:20 Szekszárd

Szekszárd 16:00

16:08 Decs

Decs 15:44

15:54 Szekszárd

Szekszárd 16:42

16:50 Decs

Decs 17:44

17:54 Szekszárd

Szekszárd 18:00

18:08 Decs

Decs 19:44

19:54 Szekszárd

Szekszárd 20:00

20:08 Decs

BUSZ MENETREND DECS-SZEKSZÁRD

ÉRKEZÉS

BUSZ MENETREND SZEKSZÁRD-DECS

ÉRKEZÉS

Decs 04:44

05:03 Szekszárd

Szekszárd 04:35

04:52 Decs

Decs 04:55

05:14 Szekszárd

Szekszárd 05:08

05:25 Decs

Decs 05:10

05:29 Szekszárd

Szekszárd 06:03

06:22 Decs

Decs 05:44

06:01 Szekszárd

Szekszárd 06:35

06:52 Decs

Decs 06:14

06:31 Szekszárd

Szekszárd 06:55

07:26 Decs

Decs 06:28

06:46 Szekszárd

Szekszárd 07:40

09:37 Decs

Decs 06:43

07:01 Szekszárd

Szekszárd 09:20

10:37 Decs

Decs 06:52

07:35 Szekszárd

Szekszárd 10:20

11:37 Decs

Decs 07:26

07:46 Szekszárd

Szekszárd 11:20

12:37 Decs

Decs 07:50

08:10 Szekszárd

Szekszárd 12:20

13:39 Decs

Decs 08:44

09:01 Szekszárd

Szekszárd 13:22

14:21 Decs

Decs 10:44

11:01 Szekszárd

Szekszárd 14:02

14:41 Decs

Decs 12:34

12:53 Szekszárd

Szekszárd 14:22

15:09 Decs

Decs 14:14

14:31 Szekszárd

Szekszárd 14:52

15:39 Decs

Decs 14:25

14:46 Szekszárd

Szekszárd 15:22

16:39 Decs

Decs 14:43

15:00 Szekszárd

Szekszárd 16:22

17:07 Decs

Decs 15:55

16:16 Szekszárd

Szekszárd 16:50

17:39 Decs

Decs 16:44

17:02 Szekszárd

Szekszárd 17:22

18:22 Decs

Decs 17:44

18:01 Szekszárd

Szekszárd 18:50

19:07 Decs

Decs 19:41

19:57 Szekszárd

Szekszárd 20:20

20:37 Decs

Decs 20:59

21:18 Szekszárd

Szekszárd 22:20

22:38 Decs

DECSI KAPU

KÖ Z É R DE K Ű I N F OR M ÁC IÓK

Dr. Gondi Klára I. körzet rendelési idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12:00-16:00 óráig, melyből 15:00-16:00 óráig prevenciós rendelés;
08:00-12:00 óráig, melyből 11:00-12:00 óráig prevenciós rendelés;
11:00-16:00 óráig, melyből 15:00-16:00 óráig prevenciós rendelés;
08:00-12:00 óráig, melyből 11:00-12:00 óráig prevenciós rendelés;
08:00-11:00 óráig.

Dr. Kostyál Viola II. körzet rendelési idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

DECS

12:00-14:00
Prevenció 10:00-11:00
08:00-11:00
08:00-10:00
11:00-13:00
08:00-10:00
08:00-10:00

SÁRPILIS

08:00-10:00
Prevenció 11:00-12:00
Prevenció 10:00-11:00
Prevenció 10:00-11:00
Prevenció 10:00-11:00

Dr. Péntek Elvira gyermekorvos rendelési idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

DECS

12:00-16:00
10:00-12:00
Prevenció 08:00-10:00
(csecsemőtanácsadás)
08:00-10:00
08:00-11:00
Prevenció 11:00-12:00
(iskolai tanácsadás)
09:00-12:00

SÁRPILIS

10:00-12:00

Prevenció 08:00-09:00
(csecsemőtanácsadás)
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DECSI KAPU

KÖ Z É R DE K Ű I N F OR M ÁC IÓK
Gyógyszertár

Cím: 7144 Decs, Őcsényi utca 10/A
Telefon: +36 74 495-241
Nyitva tartás: Hé�ő-Péntek: 08:00-16:00
Dr. Papp Csaba
Védőnői tanácsadási rend
Decs I. körzet:
Védőnő: Pécsi Zoltánné
Hé�ő
Szerda

10:00-12:00 önálló várandós tanácsadás
08:00-10:00 önálló csecsemő tanácsadás

Decs II. körzet:
Védőnő: Szabolcsné Kátai Mária
Hé�ő

08:00-09:30 önálló csecsemő tanácsadás
12:30-14:00 önálló várandós tanácsadás

Faluház
7144 Decs, Rákóczi utca 2-8.
faluhazdecs@gmail.com
Kiss Erika
Hé�ő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00

Szombat, vasárnap: igény szerint, rendezvényekhez igazodva!
Könyvtár
7144 Decs, Rákóczi utca 2-8.
decskonyvtar@gmail.com
Lajtai Erzsébet
Hé�ő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
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