AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS
LAPJA
Kedves Olvasó!

2020. ÁPRILIS

Kedves Olvasó! Megújult tartalommal és külsővel köszöntjük az új évet! Továbbra is háromhavonta
tervezzük jelentkezésünket az aktuális hírekkel, a testületi ülések napirendi pontjaival, oktatási
intézmények híreivel és minden Detket érintő információval. Reméljük, megelégedéssel fogják lapozni a
Detki Hírmondót!

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmúláson.

Stefanovszki Tamás
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult COVID-19 betegség terjedése kihat a társadalom egészségére, a
közoktatásra, a gazdaságra és a közművelődésre. Alkalmazkodnunk kell ezekhez a változásokhoz és
kompromisszumokat kell kötnünk. Ez az állapot nagy türelmet, egymásra odafigyelést és összetartást
követel mindannyiunktól! Az erre vonatkozó információkat a Detki Önkormányzat honlapján a
www.detk.hu és facebook oldalán, valamint szórólap formájában igyekeztünk mindenkihez eljuttatni.
Megváltozott a közintézmények nyitva tartása, illetve legtöbbjük zárva tart. Az újságban szereplő további
programok is bizonytalan időre, felfüggesztésre kerültek!
Bizakodjunk abban, hogy ezen az időszakon is hamarosan túljutunk. Itt a tavasz a természet új életre kel.
Figyelmünket irányítsuk örömteli dolgokra! Használjuk ki az otthonlét idejét, hiszen most van
lehetőségünk kiszállva a mindennapok rohanásából saját életterünkkel, önmagunkkal foglalkozni. Át kell
értékelni az eddigi hétköznapok rutinját. Figyeljenek magukra, egymásra, szeretteikre!
Legyünk szeretetben!
DETK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
3275 Detk, Árpád u. 16.
Telefon: (37) 375-015
E-mail:
hivataldetk@t-online.hu
hivataldetk@detk.hu
Ügyfélfogadási rendje:
hétfő, kedd, csütörtök
8.00-12.00 és 13.00-15.00
péntek 8-11 óráig
POLGÁRMESTER:
Stefanovszki Tamás
Fogadóórája:
kedd és csütörtök
10.00-12.00 és 13.00-14.00
E-mail: pmdetk@detk.hu
VISONTAI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DETKI KIRENDELTSÉGE
Jegyző: Hegedűs Hajnalka
E-mail: jegyzo@visonta.hu
Tel: 37/360-086
KIRENDELTSÉG-VEZETŐ
Dér Tibor Tamás
3275 Detk, Árpád u. 16.
Telefon: (37) 375-015
E-mail:
jedetk@detk.hu
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Ozsvárt Krisztián
Telefon: 06-20-776-8182
Fogadóóra: minden második
héten kedd 09.00-11.00
KMB iroda
3275 Detk, Árpád utca 1.

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A képviselőtestület 2019. december 30-i rendkívüli ülésén, a telekadó
bevezetésével kapcsolatos per kapcsán döntött a telekadó rendelet
hatályon kívül helyezéséről. Ugyanezen az ülésen jóváhagyásra kerültek
a Mátrai Erőművel kötött, 2019 és 2020 évekre szóló támogatási
szerződések.
Detk Községi Önkormányzat 2020. január 1-jétől Visonta Községi
Önkormányzat székhellyel, Atkár Község Önkormányzatával közösen,
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat nélkül tartja fenn és működteti a
Visontai Közös Önkormányzati Hivatalt.
Az év első ülésén január 15-én került sor az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanok állapotfelmérési és értékbecslési eredményének
ismertetése. Ez alapján Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
értékesítésre felkínálja a Detk, Árpád u. 4. szám alatti, az önkormányzat
üzleti vagyonát képező forgalomképes ingatlant 14.000.000 Ft-ért, a Detk,
Árpád u. 94. szám alatti, az önkormányzat üzleti vagyonát képező
forgalomképes ingatlant 25.000.000. Ft-ért, a Detk, Dobó u. 3. szám alatti,
az önkormányzat üzleti vagyonát képező forgalomképes ingatlant
1.200.000 Ft-ért, a Detk, Széchenyi u. 35. szám alatti, az önkormányzat
üzleti vagyonát képező forgalomképes ingatlant 2.500.000 Ft-ért.
Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bethlen Gábor
Alapítvány a „Testvér-települési programok és együttműködések” című
pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a péterfalai és detki gyerekek
közös táborozásának megvalósítására. A képviselőtestület a pályázathoz
kapcsolódó, Péterfala településsel kötendő együttműködési megállapodást
elfogadta.
A képviselőtestület mind a Wass Albert Közösségi Könyvtár, mind a
Faluház üzemeltetési idejét napi 8 óráról napi 4 órára csökkentette. Ennek
következményeként egy könyvtáros, valamint 1 programszervezői
státuszt megszüntetett.
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A tornaterem nyitva tartásával kapcsolatban úgy határozott, hogy a létesítményt hétfőtől péntekig 16.0019.30 között a település lakói előtt is megnyitja. Az eddigi programbeosztás: hétfőnként a detki fiatalok
számára, péntekenként a felnőttek futballozására van lehetőség, csütörtökön a hölgyeket várja torna. Akit
érdekel, a lehetőség adott asztali teniszhez is, de szabadon szervezhető más sporttevékenység.
A február 13-án megtartott testületi ülésen a decemberben elfogadott 2020. évi munkatervnek megfelelően,
az Önkormányzati Konyha beszámolóját tartotta meg Mészáros-Pavlenka Anita élelmezésvezető. A
beszámolót a 2020. évi költségvetés megtárgyalása követte.
A tartalékok hiánya miatt az állagmegóvásra és felújításokra, beruházásokra az önkormányzat nagyobb
kiadásokat nem tud eszközölni, de az önkormányzat működőképessége nincs veszélyben.
A költségvetés tárgyalásánál a faluőrség megszüntetése kapcsán feltételezhetően csökkenő üzemanyagköltség megtakarítást, a testület részben a konyha állapotának javítására tudja fordítani, illetve ennek a
megtakarításnak terhére tudja biztosítani az újjáéledő polgárőrség támogatását. Ez a forrása a detki
sportegyesületnek juttatandó minimális, az ez évi tavaszi fordulóra szükséges nevezési díjnak is.
A képviselőtestület a képviselőknek és alpolgármesternek az alakuló ülésen nem kívánt tiszteletdíjat
megállapítani, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel, ennek értelmében az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte.
A kamionforgalom csökkentésének lehetőségeiről és az Árpád utca iskola előtti szakaszának
szabályozásáról történt megbeszélés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. elnöke, Heves Megyei Igazgatója,
valamint a Gyöngyösi Rendőrkapitányság közlekedési alosztályvezetője részvételével. A megbeszélés
alapján közös lépéseket tervezünk a kamion forgalom csökkentésére. A templom előtt jelenleg meglévő
figyelmeztető tábla alá megállni tilos tábla kerülne kihelyezésre, egy „kivéve áruszállítás” kiegészítő
táblával az ebédszállítás biztosítása érdekében. A gyerekeket a templom előtti parkolóhoz javasoljuk
szállítani, onnan a templom mellett a gyerekek biztonságosan gyalog el tudnak jutni az iskoláig. Emellett
továbbra is használhatják bejutásra az iskola hátsó bejáratát, illetve a Széchenyi utcai főbejáratot.
A közmeghallgatáson felvetett képviselői körzetek kialakítására vonatkozó javaslatot az önkormányzat
képviselőtestülete elfogadta, és a körzeteket az alábbi táblázatban foglaltak szerint határozta meg.
Természetesen átjárhatóság van a körzetek között, tetszés szerinti képviselő kereshető meg észrevételekkel.




Dr. Vona-Túri Diána
Árpád utca
József Attila utca
Dobó István utca
Jókai Mór utca



Fazekas Tamásné
Széchenyi István utca
Petőfi Sándor utca





Vona Ádám
Mester utca
Kossuth Lajos utca
Ady Endre út
Munkás utca







Katona Ágnes
 Sport utca
 Sugár út (Sport úttól a Postáig)
 Mátyás körút
 Rákóczi Ferenc utca II. szakasz
(Posta - Sport u., Árnyas u. és Rákóczi u. kereszteződéséig)
Kovács Krisztián
 Sugár út (A postától)
 Dózsa György út
 Rákóczi Ferenc utca I. szakasz (Rendőrség - Posta között)
Gál Piroska
 Szabadság utca
 Árnyas utca
 Rákóczi Ferenc utca III. szakasz
(Sport u., Árnyas u., Rákóczi u. kereszteződésétől Szabadság utcáig)

A testületi ülések jegyzőkönyvei megtekinthetők Detk község honlapján, a www.detk.hu oldalon.
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CSATORNA-ÉPÍTÉS
Kivitelezési munkák státusza
Detk 2020.03.11
Tervezett
Gravitációs csatorna
9 588 fm
Házi bekötés (gravitációs / nyomott)
551 db/2 db
Nyomóvezeték
2 813 fm
Átemelő (központi / kisközponti)
5 db/2 db

Megépült (becsült)
7 474 fm
450 db/0 db
2 583 fm
5 db/2 db

Pályázatok
+ 10.000 fa egy zöldebb Magyarországért!
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulás februári ülésén került előterjesztésre a
„+10.000 fa egy zöldebb Magyarországért”
kezdeményezés. A pályázat célja, hogy
hozzásegítse a közintézményeket a zöldebb
közterületek kialakításához. A benyújtott pályázat
szerint az iskola udvarára és az iskola közvetlen
közelébe őshonos facsemeték kerülhetnek
kiültetésre. A pályázat elbírálása még tart, de
reméljük, hogy ez által Detk és az iskola arculata
is megváltozhat.
Országos óvodakert és iskolakert fejlesztő
pályázat
A 2019 januárjában elindult programmal az
Agrárminisztérium a városi zöldfelületek

megőrzését és bővítését, valamint a helyi
közösségek fejlesztését tűzte ki célul. A program
segít abban is, hogy a hazai iskolák és óvodák
ráirányítsák a gyerekek figyelmét a környezet
megőrzése, a fenntarthatóság, az egészséges
életmód, a felelősségtudat, valamint a
természettel és az egymással való együttműködés
fontosságára. A Benedek Elek Óvoda és a Detki
Petőfi Sándor Általános Iskola is benyújtotta
kérelmét a kezdő óvodakert és kezdő iskolakert
programra. Sikeres pályázatok esetén az
intézményeknek kertészeti eszköz-, valamint
vetőmagcsomagot
szolgáltatnak,
amellyel
elindíthatja az iskolakert és az óvodakert a
működtetését. Továbbá képzést, kertészeti
mentorálást
és
pedagógiai
mentorálást
biztosítanak.
Dr. Vona-Túri Diána

NŐNAPI NOSZTALGIA
A Faluházban 2020. március 7-én köszöntöttük Nemzetközi Nőnap alkalmából a Hölgyeket. Meghívott
vendégünk Odor Sándor volt. A megjelentek az ő színvonalas zenés estjének részesei lehettek. A további
szereplésekben bízva, köszönjük az est élményét!
„Mindenben benne van,
ami egy férfit elvarázsol,
És minden benne van,
amitől a lét továbbtáncol:
A költőknek örök múzsája

Kovács József Tibor
A Nő dicsérete
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NÉPKONYHA
Már az első napokban sokan érdeklődtek, azóta pedig megsokszorozódott
az egytálételért sorba állók száma az alkalmi népkonyhán.
A képviselőtestület beleegyezését adta, hogy a településen népkonyha működhessen, annak ellenére, hogy
a faluban jelenleg biztosított szociális étkeztetés. Népkonyhai szolgáltatásban az részesülhet, aki
rászorultsága, illetve élethelyzete miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.
A Gordiusz Intézmény jóvoltából 2019. december 17-től a Faluház előtermében, ingyen ebédben
részesülhet – kizárólag helyben fogyasztással,– minden 18 év fölötti személy, aki más szociális étkeztetési
támogatást nem vesz igénybe. A népjóléti konyha igényléséhez a helyszínen regisztráció szükséges. Ezt
kérheti személyazonosító adatait, detki lakhelyét tartalmazó irat felmutatásával, aláírásával.
Emellett szélesedett az igénylési lehetőség az önkormányzati konyha kétfogásos ebédjére. Bárki kérheti,
házhoz szállítás is biztosítható. Az igényt egy nappal előbb kell jelezni a 37/575-040 telefonszámon,
Mészáros-Pavlenka Anita élelmezésvezetőnél.

ORVOSI PÁLYÁZAT
2019. július 1-től településünkön uniós pályázat
keretén belül praxisközösség alakult meg. A
praxisközösség része: Boconád, Tarnaméra,
Nagyfüged,
Detk,
Ludas,
Halmajugra,
Karácsond. A gesztor település Nagyfüged, Dr.
Borbély Gergő vezetésével. A program a „Három
generációval az egészségért” nevet kapta, mivel
minden generációra kiterjedően szervezünk
programokat. Az iskolás korosztálytól kezdve az
aktív dolgozókon át, a nyugdíjas korosztályú
emberek is részt vehetnek a különböző
programokon.
A praxisközösség munkásságának a célja
elsődlegesen a megelőzés, prevenció, illetve az
egészséges életmódra nevelés, tanítás. Az uniós
forrásnak köszönhetően számos INGYENES
szűrővizsgálat elvégzésére nyílik lehetőség,
különböző célcsoportok részére.
Ilyenek:
- szívés
érrendszeri
rizikófelmérés,
rizikóbecslés
- pitvari fibrillatio (szívritmuszavar) szűrése
- dementia (memória) teszt elvégzése
- boka-karindex mérés (érszűkület kimutatása)
- légzésfunkció vizsgálat

- 24 órás EKG vizsgálat
- 24 órás vérnyomásmérés
A szűrővizsgálatok elvégzésére szűrőnapot
jelöltünk ki, illetve rendelési időn kívül végezzük,
elkerülve így a várakozást, illetve a járványos
időszakban a betegekkel való kontaktot. A
vizsgálatok nagy részét az ápolók végzik, de
valamennyi elvégzett vizsgálatot a háziorvos
értékeli ki, szükség szerint a kiszűrt betegeket
továbbirányítja szakellátó helyre.
Diétás tanácsadáson vehetnék részt a lakosok,
melyet képzett dietetikus tart. Gyógytornára
nyílik lehetőség gyógytornász segítségével. Az
iskolás korosztályt tornatanár közreműködésével
mozgatjuk meg.
Ebben a rohanó világban szánjunk egy kis időt
magunkra, az egészségünkre és használjuk ki ezt
az uniós keret adta lehetőséget. A program 1 éves
időtartamú, 2020. június 30-ig tart. Továbbra is
várjuk a tisztelt lakosságot egy komplett, átfogó
szűrővizsgálatra, illetve egyéb programjainkra.
Sulya Erika

Háziorvos

Körzeti Orvosi Rendelés

Gyógyszertár

Dr. Franczia Tamás

Hétfő:
Ludas 8.00-12.00
Kedd:
Detk 8.00-12.00
Szerda:
Detk 12.00-16.00
Csütörtök: Ludas 12.00-16.00
Péntek:
Detk 8.00-12.00

3275 Detk Széchenyi István utca 1.
Telefon: 37/375-189
Nyitva:
hétfő, szerda, csütörtök:13.00-17.00
kedd, péntek:
8.00-12.00

3275 Detk
Széchenyi István utca 1.
Telefon: 37/375-042
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Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
ISKOLAI MOZAIK
AIDS vetélkedőn vettek részt a felső tagozatos diákok az
AIDS világnapja alkalmából, mely során power point
bemutató segítségével ismerhették meg a gyerekek a HÍV
vírus és az AIDS betegség általános jellemzőit, felismerését és
megelőzését. A vetélkedő második felében négy, játékos
feladat megoldásával néztek szembe a tanulók. A három,
legtöbb pontot elérő csapat tagjai ajándékban részesültek.
Német nyelvi verseny a Neumann János Gimnáziumban
A háromfordulós megmérettetésen a diákok tesztlapot oldottak meg,
majd megadott témában levelet írtak. Az utolsó fordulóban szóbeli
tudásukról adtak számot. A három megyéből érkezett versenyzők
között a detki gyerekek nagyon szép eredményt értek el. A
hatodikosok versenyén Bálint Kornél 5. Kovács Viktória 6.
helyezést ért el. A hetedikesek versenyében Fecske Boglárka szintén
5. helyezést ért el.
Az eredményhirdetésen külön kiemelték a két lány igényes második
fordulós
munkáját!
Gratulálunk a szép eredményhez!
Iskolánk 8. osztályos tanulói a Berze Nagy János Gimnázium
fizika, biológia és kémia laborgyakorlatain vettek részt, ahol
megtapasztalhatták a természettudományok kézzel fogható oldalát
is.
Fizika órán feszültséget mértek a tanulók, biológia órán a nyál
amiláz enzim hatását tanulmányozták, míg a kémia órán fémes és
nem fémes elemeket vizsgáltak.

A magyar kultúra napjára emlékeztünk. Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének
megírását. Ennek emlékére 1989 óta ünnepeljük a magyar
kultúra napját.

Iskolánk tanulói évek óta sikeresen szerepelnek a
Gyöngyfruct Kft által meghirdetett rajz-és meseíró
pályázatokon. Most a "Varázslat" címmel megrendezett
versíró pályázaton értek el szép eredményeket.
Gratulálunk a nyerteseknek!
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Február 22-én egy vidám farsangi mulatsággal búcsúztattuk a telet
Idén egyéni jelmezben vonult fel ötven vállalkozó szellemű diák. A jelmezek a szülők kreativitását
dicsérték. Különféle mesefigurákkal, filmsztárokkal találkozhattunk. A zsűri tagjainak nem kis fejtörést
okozott a díjak odaítélése.

Alsó
tagozat

I. helyezett: UFO - Bakos Botond, Páva-Bagi Csilla. II. helyezett: Szivárvány nyalóka - Lizák Alíz,
Láthatatlan ember - Lukács Dominik, Gombán ülő manó-Udvari Bálint.
III. helyezett: Galaxis - Dobóczi Linda, Kártyapakli - Kovács Vince, Répa - Balog Csenge.
Különdíj: Vuk - Hídvégi Anna, Markó Bence, Varga Márton, Esőfelhő - Hanzó Zselyke.
Felső tagozat
I. helyezett: Hőlégballon
Balogh Lili Napsugár,
Forgó Laura.
II. helyezett: Ambulancia
- Prokai Teodor.
III. helyezett: Carmen Kocsis Iringó,
„Az”- Tóth Janka.
A jelmezes felvonulás után iskolánk táncosai nyitották meg a bált, majd
kezdetét vette a várva várt mulatság. A büfében fogytak a szendvicsek, üdítők,
a táncparkettet világítós karkötők színesítették. Bálkirályt, bálkirálynőt
választottunk. Mindenki izgatottan figyelte tombolaszelvényeit. A rengeteg
ajándék mellett végül a fődíjak is gazdára találtak.
A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola közössége ezúton köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a farsangi bál sikeréhez! Minden segítséget hálásan köszönünk!
Utazó planetárium látogatott el iskolánkban, mely során a gyerekek
közelről tanulmányozhatták a Naprendszer égitestjeit. Az interaktív
planetárium közel 45 perces galaktikus űrutazásra invitált minden
kíváncsi nebulót. A legkisebb törpebolygótól, a Föld-típusú bolygókon át,
egészen a gázóriásokig betekintést kapott mindenki a Tejútrendszer
felépítésébe, vagyis a mi galaxisunkba.
Dr. Vona-Túri Diána
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DETKI BENEDEK ELEK ÓVODA
A téli időszakban is igyekeztünk többféle
tevékenységet biztosítani az óvodásaink
számára.
Ellátogatott hozzánk január 31-én a
Galagonya Bábszínház a „Kismackó első
napja az óvodában” című műsorral. A
gyerekek csillogó szemmel nézték a
megelevenedő bábokat és a csodálatos
színpadot. Az előadás nagyon jó
előkészítése volt a február 3-án
óvodánkban megrendezésre kerülő Mackó
napnak. Ezen a napon mindenki
behozhatta a legkedvesebb maciját és vele
tölthette az egész napot. Volt itt maci
szépségverseny, méz és lekvárkóstoló, medvevadászat és torna. Nagyon jól érezte magát mindenki ezen a
csodás napon. Sajnos előző nap, a medve meglátta az árnyékát és visszabújt a barlangjába, ami azt jelenti
számunkra, hogy tovább folytatódik a tél.
„Farsang napja eljött már,
Kezdődik a jelmezbál”
Szerettünk volna valamit tenni annak érdekében,
hogy a fagyos idő hamar elmúljon, ezért 2020.
február 21-én farsangi bált rendeztünk. A
mulatságra minden gyermek és felnőtt maskarába
öltözve érkezett reggel. Jókat derültünk egymás
vicces öltözékén. Miután mindenkit felismertünk,
kezdetét vette a táncos mulatság, sok-sok játékos
feladattal.
A nap fénypontjaként, Rózsa Viki szórakoztatta
óvodás dalokkal a gyermekeket, melyre együtt
táncolt az egész csoport. Jól kifáradva, de annál
nagyobb örömmel köszöntük meg ezt a kedves
műsort az előadónak. Nagyon jól szórakoztunk és
reméljük sikerült messzire elűznünk a telet és ezután
már csak a napsütéses tavaszi idő vár ránk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásokat,
melyekből ezeket a programokat megvalósítottuk.
Boza Lászlóné
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DETKI GYÖNGYSZEMEK
Az év első gyöngyszeme, Főczény Györgyné Annuska volt.
Nagy örömömre szolgált, hogy őt is üdvözölhettem
kiállítóink között. Bemutatta kézimunkáit, legelső hímzését
is, amit megőrzött a hosszú évek alatt, ahogy a 60 éves
párnáját! A kiállítás apropója, hogy költői vénával is
rendelkezik, egészen 6. osztályos korától verseket írt. Most
lehetőség nyílt arra, hogy ízelítőt kapjunk az írásaiból!
Szerepelt már rádióban, sokan kérik fel különféle események
kapcsán köszöntők írására. Versei a szeretetről szólnak, a
családról, gyermekekről, a
hit erejéről. Ez a kiállítás is
nagyszerű,
meghitt
hangulatban telt el. Eszembe
jut, amikor egyik versének
felolvasásakor meghatódott
és elakadt a hangja.
Annuska a lelkéből ír, de
nem csak zengi soraival a
szeretetet! Ezt az „íz”-t
érezni lehetett az általa
sütött süteményben is.

A nemzeti összetartozás éve 2020

A rózsa
Bolygónkon egy rózsa kibontotta
szirmait,
Ez a rózsa a hazánk, Magyarország.
A rózsa a szirmait szétszórta,
Egy fehér galamb a szárnyaira rakta.
Elrepült a galamb, repült-repült
messze.
A rózsa szirmait a világ minden
országában elejtette.
Kérjük meg a galambot, szedje össze
a szirmokat.
A világ legszebb országának hozza
vissza fiait, lányait.
Arany iránytű segítse a hazafelé utat,
Magyarország a hazátok visszavár, és
mindig befogad.
Mint egy szerető édesanya, aki
gyermekeit tárt karokkal várja,
Így vár rátok a hazátok, mint a színes
szivárványra.
Főczény Györgyné

Szintén felejthetetlen élményt adott
február 21-én Fábiánné Kiss
Katalin kiállítása.
Nagy
öröm,
hogy
végre
bemutatkozhatott az itthoniaknak
is, hiszen termékeivel évek óta az
országot járja. Különféle varrott
munkák, „Katiságok” fogadták a
látogatókat, mint ökozsákok, édes
és mókás díszpárnák, babák, lányka
szoknyák, állatfigurák.

A vendégeket saját készítésű szoknyájában
fogadta. Egyedi, kreatív minden munkája.
Másik szenvedélye a hastánc. A fellépő
ruhákat is maga varrja, most a Flamencos
ruháját láthattuk a kiállításon. Május 23-án,
Országos Hastáncversenyen fog részt venni
Budapesten!

Ezek a kiállítások csodás élményt adnak minden bemutatkozónak, mert a figyelem középpontjába kerülnek,
„a fények reá vetülnek”, és az elismerés, a szeretet oda-visszaáramlása, édes emléket ír a szívükbe! S nem
csak az övékbe. Hálás vagyok a sok-sok kiállítónak, ahogy minden kedves látogatónak!
OLYAN PÉLDAMUTATÁS VAN A RÉSZÜKRŐL, TANÍTÁS A NAGYBETŰS SZERETETBŐL, HOGY BIZONY
DETKIEK ÉS MINDENKI MÁS, CSAK BÜSZKÉK LEHETÜNK ARRA, HOGY ILYEN KÖZÖSSÉG TUD LÉTREJÖNNI!

MI

Minden hónapban a kiállítás után szerdánként, egy teadélutánt tartunk. Kötetlen beszélgetések formájában
is elkövetjük vagy vendégeket hívunk, témát jelölünk meg. Szeretettel várunk mindenkit a Mentaház
csodás környezetében, további rendezvényeinkre is!
Gál Piroska

Következő gyöngyszemünk: Németh Zsuzsi
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TAVASZVÁRÓ BARANGOLÁS A MÁTRA ALJÁN
Az önkormányzat nagy örömmel vette, hogy csatlakozhat a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület
munkájához, melyen keresztül helyi szereplőkkel együtt népszerűsítheti falunk kincseit. Első közös
programunk keretében 2020. március 1-jén az Egyesülettel közös szervezésben, több környező települést
megismerni vágyó látogatókat fogadott Detken.
A program a Mentaházban kezdődött,
amely otthont adott annak, hogy a
vendégek közelebbről megismerjék a
helyben készült kiváló termékeinket,
melyek már nem csak itthon
közkedveltek, de országosan, valamint
nemzetközi szinten is öregbítik Detk jó
hírét.
A polgármesteri köszöntő után
bemutatásra
került
a
Detki
Kendertanya kenderes és chilis termékei, a Detki Almárium olajai, magkészítményei, a György Pince borai,
Kelemen Ildikó kecskesajtjai, Fábiánné Kiss Katalin textiltermékei. A termékeket és termelőket, készítőket
hatalmas érdeklődés övezte, a kiszabott 2 óra kevésnek is bizonyult a csoport számára.
A látogatás a Régészeti Múzeumban folytatódott, ahol Gyurgyikné Vereb Katalin élvezetes kalauzolásában
lehetett része a csoportnak. Nem csak a múzeum, de a környező kiemelkedő emlékműveink, szobraink is a
program részeivé váltak.
A csapat kiválónak értékelte az itt töltött néhány órát és az itt kapott élményeket. Mi pedig reméljük, hogy
ez a visszatérésüket fogja eredményezni.
Katona Ágnes

Közművelődés a Wass Albert Községi Könyvtárban és a Faluházban
Egy település lakosságának a közérzetét a
gazdasági mutató mellett az is jelentős mértékben
meghatározza, hogy milyen a kulturális élet és a
helyi művelődés színvonala. Községünk
közművelődési tevékenységének egyik alap célja,
hogy egyrészt megőrizzük, és mindennap
életünkbe beépítsük a falu múltjának értékeit és
hagyományait,
másrészt
új
értékeket,
hagyományokat teremtsünk. Fontos, hogy
minden korosztály megtalálja a saját igényeinek
megfelelő művelődési formákat, ezért 2020-ban
községünkben több klub is létrejött.
Minden héten, szerdán kézimunka szakkör várja
az érdeklődőket. Az Olvasóklub, egy csésze

teával egybekötött kötetlen beszélgetés. Bárki, aki
szereti az olvasást, a jó beszélgetéseket és a
könyveket, itt megtalálja. Egymásnak adnak
ajánlásokat az emberek, a kedvenc könyveikről.
A gyerekeknek kézműves foglalkozás indult,
minden jeles alkalom meghirdetésre kerül
„Fabrika” néven. (Farsang, Anyák napja,
Húsvét…) Márciustól a kis óvodásoknak
kedveskedünk, indul az Aprólábak Táncháza
tánccsoport. Az idősebb korosztályra szintén
gondolunk. Szerveződik a Nyugdíjasklub, ahol a
nótázás, a kártyázás mellett, régi filmek
vetítésétől, a jó beszélgetésekig mindenki
megtalálhatja, ami érdekli.

ÚGY GONDOLOM, HOGY EZEK A PROGRAMOK KELLEMES ÉLMÉNYEKET HAGYNAK MAGUK UTÁN. A KLUBOK
ÉS FOGLALKOZÁSOK ÖNÖKÉRT VANNAK, HOGY ÁPOLJUK AZ ÉRTÉKEKET, HISZEN EGY KÖZSÉG ÉLETÉBEN AZ
EMBERI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA A LEGFONTOSABB FELADAT.
Nagy Bernadett
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OLVASÓKLUB

FABRIKA

KÉZIMUNKA SZAKKÖR

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
Név

Születési idő

Szülők

Csürke Lili

2019.12.09.

Csürke Zsolt – Korpics Veronika

Rapcsó Jázmin

2019.12.16.

Rapcsó Norbert – Varga Patrícia

Kiss Franciska

2019.12.24.

Kiss Tamás – Vasali Zsanett

Tenyák Léna

2019.12.30.

Tenyák Dániel – Pethes Georgina

Besenyei Benett

2020.02.16.

Besenyei Zsolt – Szeli Gabriella

Kovács Adrián

2020.02.17.

Kovács István – Kiss Fanni

Szőrös Csenge Zselyke

2020.02.27.

Szőrös Alex – Csubák Edina

Fábián Emma

2020.02.28.

Fábián Dániel – Danó Dóra

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!
2019. december 7.

Rohánszki Zsuzsanna – Boros Zoltán

2020. február 14.

Deme Viktória – Elek Péter
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Halálozás
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak
hozzátartozóinak!

Név

ideje

élt

Nagy József

2019.11.17.

92 évet

Máté László

2020.01.03.

71 évet

Szeli Barnabásné
Ecsedi Viktória
Korcsog János

2020.01.21.

75 évet

2020.01.21.

67 évet

Németh János

2020.01.27.

84 évet

Oravecz Benedek

2020.02.03.

77 évet

Filipich Béláné
Mészáros Zsuzsanna

2020.02.17.

71 évet
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JELMEZES FŐZŐVERSENY
Az idei szökőév februárjának 29. napján egy tartalmas farsangi vigasságra került
sor a Faluház udvarán. A nevezési díj 6000 Ft volt, ez 3 db csülköt foglalt
magába. Főzni csak csülök pörköltet lehetett. Végül tíz csapat indult a
versenyen. Mindenki beleadott anyait-apait, ízletes pörköltek készültek,
különféle fűszerezéssel próbálták a csapatok egyedivé tenni főztjüket.
A zsűrinek nehéz dolga volt, miközben mind végigkóstolták, ahogy az ötletes
jelmezek sokasága is nagy fejtörést okozott, mire a győztes csapatot kiválasztották. A zsűri tagjai:
Stefanovszki Tamás, Dr. Vona-Túri Diána, Katona Györgyné, Cseplyéné Tóth Magdolna, Klauber Nikolett
volt. A főzőverseny első három helyezettje oklevelet és díszített fakanalat kapott. Az első helyet elért,
illetve a legjobb jelmez díjazottját egy-egy detki címeres kerámia edénnyel és kulaccsal ajándékozták.
Csapatok: Győztesek, Jóbarátok, Virológusok, Komaasszony, Remzi féle, Tarródyék, Szeszfőzde, Ferblis
muskétások, Piroskák és a farkas, KFGY. Nyertesek: I. hely KFGY, II. hely Jóbarátok, III. hely Piroskák
és a farkas. Jelmez nyertes: Tarródyék.
Aki nem nyert most, ne kedvetlenedjen el, mert 4 év múlva ismét szökőév és igény esetén, megismételjük
e kihívást. Lehet nem is kell addig várni rá! Köszönjük az esemény lebonyolításában résztvevők munkáját
és minden versenyen indulónak ezt a nagyszerű élményt!
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