[SZÉLJEGYZET CÍME]
AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA

2020. JÚNIUS

Kedves Detki Lakosok!
Szeretném megköszönni a türelmüket és az együttműködésüket ebben a nem mindennapi helyzetben.
A koronavírus járvány miatt számos olyan intézkedést kellett bevezetni, ami sok esetben kellemetlenséget okozott munka és család viszonylatában is.
Mint tudják az önkormányzati intézmények sem a
megszokott formában funkcionáltak és a hivatal működése is eltért a megszokott rendtől. Ennek ellenére
a háttérben tovább folytattuk a munkát és igyekeztünk a kitűzött célokat megvalósítani. Számos beruházást sikerült teljesíteni és a településen adódó problémákat orvosolni. Természetesen nagyon sok tennivaló van még, melyeket folyamatosan próbálunk
megoldani.
Május első hetében vendégünk volt Horváth László
országgyűlési képviselő. Egy csésze tea mellett kellemes és hasznos beszélgetést folytattunk. A képviselő úr érdeklődve hallgatta beszámolónkat az eddigi
munkánkról és persze számos hasznos tanáccsal is ellátott minket. Szóba kerültek pályázatok és beruházások, jövőbeli tervek és lehetőségek. A képviselő úr
biztosított minket segítőkészségéről és támogatásáról.
Szeretném kérni Önöket, hogy továbbra is segítsék
egymást, pártfogolják idősebb embertársainkat és legyenek türelmesek. Hiszem, hogy az elmúlt időszak
emléke nem árnyékolja be mindennapjainkat és bizakodva várom a nyarat, ami remélem, csak jót hoz!
Stefanovszki Tamás polgármester
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Beruházások
A Heves Megyei Vízművel kötött 2016-os megállapodások értelmében a víztorony használatáért
három mobilszolgáltatótól származó használati
díj 50 %-a az önkormányzatot illeti meg. A 2016os megállapodások alapján, visszamenőleg igényeltük az összeg kifizetését. Továbbá osztalékot
kaptunk ÉMÁSZ részvényeink után is.
A pástpanziót egy alapos takarítás után ágyneművel, alapvető konyhai eszközökkel, valamint internet és televízió csatorna csomaggal szereltük
fel. Jelenleg a Detken dolgozó munkások bérlik a
panzió egy részét, míg másik része továbbra is kiadó.
Három család találta meg új otthonát Detken,
melynek korábban önkormányzati tulajdonban
lévő családi házak adnak mostantól helyet.

Faluház
A korábban tervezett bevételből az önkormányzat
elsősorban a Faluház tetőszerkezetének felújítását
célozta meg, mely a jelenlegi állapotában nem felel meg az elvárásoknak. Az épületet érintő további károsodások elkerülése érdekében a felújítás szükségszerűvé vált.
Több kivitelező cég ajánlata közül a legkedvezőbbet és a célnak legmegfelelőbbet választottuk ki.
A munkálatokat a Hullám-Szig Kft. munkatársai
végzik, mely a hullámpala átfedését foglalja magába bitumenes zsindellyel.

Bene-patak gyaloghíd
A Bene-patak gyaloghíd elhanyagolt állapotára
tekintettel árajánlatot kértünk Kernács József lakatos vállalkozótól, aki 1 350 000 Ft + Áfa ár ellenében egy szabványnak megfelelő és biztonságos korlátszerkezetet készít a Bene-patak gyalogos hídjára.
Kernács József ajándékként felajánlott egy lakattal zárható sorompót, amely a Tarnóca-patak horgászbejáratához került kihelyezésre az illegális
szemétlerakás megakadályozása és a prostituáltak
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távoltartása miatt. A beruházás szintén a fent említett többletbevételből lett finanszírozva.

Ipari mosogatógép
A központi konyha fejlesztése mára meglehetősen
időszerűvé vált. Emellett első lépésként hosszú
idő után, újra védőruhát biztosítottunk a dolgozók
számára.
Második lépésként, a konyhai dolgozók munkájának segítésére vízlágyítóval és fertőtlenítőszer
adagolóval ellátott ipari mosogatógépet vásároltunk a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola étkezőjébe 660 000 Ft-os bruttó áron.
Az ÁNTSZ illetékes munkatársával egyeztettünk
az elvárásokkal és engedélyeztetéssel kapcsolatban. Mosogatószer-, energia- és víztakarékossága
révén a mosogatógép ára rövid idő alatt megtérül.

Játszótér
Már 2019 októberében felvettük a kapcsolatot a
játszótérépítő és szabadalmaztató engedéllyel
rendelkező Beke Zsolt vállalkozóval. A vállalkozó előzetes felmérése alapján a játszóteret jelen
formájában rendeltetésszerű használatára alkalmatlannak találta.
Újabb találkozónkat az idei év tavaszára ütemeztük vele. A vállalkozó szakmai véleménye szerint
a daruvár fő eleme megmenthető, azonban a létesítmény többi része nagyrészt cserére és korrekcióra szorul. Szeretnénk egy, a jelen kor elvárásainak megfelelő játszóteret kialakítatni a régi elemek felújításával és új elemek beépítésével.
A beruházás költségeit a Magyar Falu Program
keretében megjelent Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című pályázatból
tervezzük fedezni.
Sikertelen pályázat esetén saját forrásból fedezzük a játszótér felújítását, mely várhatóan az idei
év őszén veszi kezdetét.
Dr. Vona-Túri Diána
alpolgármester
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Pályázatok
Orvosi eszközök
Önkormányzatunk április 23-án Dér Tibor Tamás
kirendeltség-vezető által készített pályázatot adott
be orvosi eszközök beszerzésének támogatására a
2020. évi Magyar Falu Program keretein belül.
A programra 5 ezer fő alatti települések pályázhattak és előnyt élveznek azok a falvak, melyek a
fogorvosi, a gyermekorvosi, a háziorvosi és a védőnői ellátást egy épületen belül valósítják meg,
mint mi. Maximálisan 3 millió forint 100 %-os intenzitású támogatás igényelhető. Sikeres pályázat
esetén a háziorvosi és a védőnői szolgálat részére
több kislabor és diagnosztikai készülék, valamint
mérőeszköz beszerzését szeretnék megvalósítani.
A háziorvosi szolgálat részére CMS 300G típusú
hordozható EKG berendezést, Coag S típusú INR
meghatározó berendezést, Easy Reader+ többcélú
(PSA, Trop I, TSH, Myoglobin, Ferritin,
Prolactin) kislabor készüléket és MESI ABPI
boka-kar index meghatározó készüléket kívánunk
beszerezni. A védőnői szolgálat részére
babyDoppy magzati szívhang vizsgáló berendezés, AUDITEST szűrő audiométer, digitális csecsemőmérleg, csecsemő hosszmérő és D-Cont
vércukor mérő készülék kerülne beszerzésre.
A beszerzendő eszközök sokat segítenének a védőnő munkájában és a háziorvosi diagnózis kialakításában. Segítségükkel számottevően csökkenthető a szakrendelésre történő beutalások száma.

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése
A 2020. évi Magyar Falu Program keretében megjelent Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése című programra is pályáztunk a kirendeltség-vezető és Katona Ágnes képviselő jóvoltából június 19-ei határidővel.
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A pályázat célja az 5000 fő alatti településeken az
önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítása, építése, valamint az óvodai játszóudvar és
kültéri eszközfejlesztés támogatása. Sikeres pályázat esetén maximum 5 millió forint 100%-os
intenzitású támogatás igényelhető. A támogatás
összegéből egy új mérleghinta, rugós játékok és
homokozó kialakítását tervezzük, valamint felújításra kerülne a négyüléses hintaállvány ütéscsillapító felülettel kiegészítve, az egyik mérleghinta, a
daruvár és négy bástya.
A daruvár felújítása magába foglalja két darab
rámpa felszerelését, a felső pódium teljes fedését,
a felső pódium oldalmellvéd körbezárását, köteles
mászófal és csőcsúszda elhelyezését, valamint
láncos lépegető, függeszkedő és homokos ütéscsillapító kialakítását. Az egyik bástya egy kisméretű csúszdával egészülne ki, míg a másik bástya
babaházként funkcionálna tovább. A beruházás
megvalósulása lehetőséget biztosítana egy, a kisgyermekkori nevelést segítő biztonságos közösségi tér kialakításához.

Közterület karbantartó eszközök
A közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre irányuló pályázat is a Magyar Falu
Program keretében került kiírásra. 5000 fő alatti
lakosságszámú települések kapnak lehetőséget új
eszközök és munkagépek beszerzésére, melyek
használatával a közterületek karbantartása gyorsabb és hatékonyabb lehetne. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 millió forint.
Településünk kirendeltség-vezetője egy kompakt
rakodógép és ahhoz csatlakoztatható fűnyíró
adapter beszerzésére készített az önkormányzatnak pályázatot. A géphez a későbbiekben további
adapterek vásárolhatók (hótolólap, árokásó adapter stb.), melyekkel megoldható lenne többek között a jelenleginél jobb minőségű hóeltakarítás és
a nem megfelelő lefolyású vízelvezető árkok
rendbetétele is.
Dr. Vona-Túri Diána
alpolgármester
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Mint azt mindannyian tapasztalhatjuk, a községben a végéhez közeledik a
csatorna gerinchálózat kiépítése.
TÁJÉKOZTATÁS

A hálózatfektetési munkákból már csak a Rákóczi utcai vezetékszakasz van
hátra. A gerinc- és nyomóvezetékek lerakása a többi utcában megtörtént, és
A SZENNYVÍZelkészültek az átemelők is. Az elkészült szakaszokon a vezetékek kamerás
CSATORNA BEvizsgálatát követően a kivitelező javította a hibákat. Az átemelők forgatási próRUHÁZÁSRÓL
báját is elvégezték, a szivattyúk hiba nélkül működtek, így a detki hálózat kiépítettsége 99 %-osnak mondható. A szennyvízhálózat próbaüzeme a kivitelező tájékoztatása alapján - a szennyvíz tisztítómű elkészültének függvényében - várhatóan szeptember 1vel veszi kezdetét.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a házi szennyvízhálózat megépítése - a behelyezett tisztítóidomtól az épületig tartó szakasz - a tulajdonosok feladata és költsége.
Tekintetbe véve, hogy a próbaüzem két hónap múlva megkezdődik, azt kérjük, hogy lehetőség szerint mindenki építtesse ki a belső hálózatot szeptemberig. Ez a kérés nem öncélú, több okból is indokolt.







Egyrészt a hálózat próbaüzeméhez szennyvízre lesz szükség, és a próbaüzem adatai nagyban meghatározzák a Heves Megyei Vízmű által megállapítandó szennyvízdíjat. Hogy érthetőbb legyen a
dolog, a szennyvíztisztítási költség 80 %-ban állandó, vagyis nem mindegy, hogy napi 2 m3-re vagy
napi 15 m3-re oszlik-e meg.
Másrészt jelenleg a településen több vállalkozás is végez belső hálózatépítést, így ha nem kell a
későbbiekben újból kiszállniuk, valószínűleg jelenleg olcsóbban meg lehet építtetni a belső vezetéket.
Harmadrészt jobb a nyári időszakban elvégeztetni ezt a munkát. Nem kell sárban, vagy esetleg fagyban dolgozni.
Negyedszer, de nem utolsó sorban, a próbaüzem során (ami minimum 6 hónap) még nem kell
szennyvízdíjat fizetni (a próbaüzem teljes költsége a kivitelezőt terheli), ugyanakkor szennyvíz ügyben a jelenlegi áldatlan állapotok megszűnnek.

A próbaüzem indulásakor a leendő üzemeltető (Heves Megyei Vízmű) fogja kiértesíteni a lakosságot, hogy
ki, mikor tud rácsatlakozni a szennyvíz hálózatra, és ők fogják elvégezni az élőre kötést is. Ez okból a
vállalat kapacitásának függvényében több hetes eltérés is lesz a településen belül a rákötések konkrét időpontja között. Figyelem! A szolgáltató értesítéséig az elkészült belső hálózat nem csatlakoztatható a
megépült gerinchálózatra!
A csatornaépítés helyreállítási munkáinak egy részét elvégezték, azonban további helyreállításokra csak a
Rákóczi úti szakasz elkészülte után kerül sor, az időjárás függvényében. Az aszfalt helyreállítási munkákat
augusztus végével tervezi megkezdeni a kivitelező, a minél jobb tömörödés miatt.
Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető
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Falugazdász hírek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-irodáinak egy részét – az ajánlott előzetes bejelentkezést
követően – 2020. június 2-től újra felkereshetik az ügyfelek. Detk esetében is visszaállt a korábbi rend.
Ügyfélfogadás: kedd 8-16 óra
-

Lezárult a 2020 évi Egységes Kérelem beadásának időszaka

Az EK igénylésének lebonyolítása az időszak kiemelt feladatát jelentette számunkra. Detken is az eddigi
évektől eltérően a kialakult helyzet okán, home office munkával, de sikeresen megoldottuk a feladatot. A
település termelőire külön figyelmet fordítunk. Kedves nekünk ez a hely, az itt élő emberek. Pontosan 20
éve annak, hogy a körzeti iroda 2000–ben itt kapott helyet. Ebből 16 évig körzetközpontként működtünk!
A térség 24 települését innét igazgattuk.
-

KSH „Agrárcenzus 2020” mezőgazdasági összeírás

Az összeírás érinti az összes Magyarországon mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságot. Az adatszolgáltatásra kijelöltek azok, akik mezőgazdasági tevékenységet végezhetnek, vagyis szerepelnek a KSH
mezőgazdasági regiszterében, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vagy egyéb szervezet adatbázisában. Az összeírás célja, hogy megfelelő
minőségű adatok álljanak rendelkezésre a gazdálkodók, illetve a hazai és az európai uniós döntéshozók
részére. A jó döntések előkészítéséhez pontos, megbízható, hiteles, naprakész és nagyon részletes területi
szintű adatok szükségesek, amelyeket csak egy teljes körű adatgyűjtés tud biztosítani. A részletes, településszintű adatokat 2021 végéig összesíti a KSH. Az elektronikus adatszolgáltatásban való segítségadás volt
a falugazdász másik feladata június hónapban.
-

Tagdíjbevallás

A NAK országos elnöksége úgy határozott, hogy a 2020-as tagdíjbevallást és a tagdíjfizetést – az alapszabály szerint esedékes nyári hónapok helyett – az idei esztendő őszi hónapjaira halasztja. Az elnökség ezzel
a lépéssel a kamara további tagjainak is segíteni kíván a gazdasági nehézségek leküzdésében. Az új, pontos
határidőkről a NAK időben tájékoztatni fogja tagjait! Továbbra is szívesen segítséget nyújtunk a hozzánk
forduló termelőknek a bevallás elkészítésében!
Keressenek bizalommal - aki ezt nem tette meg idáig-, őstermelői igazolvány érvényesítéssel kapcsolatban,
vagy a mezőgazdaságot érintő egyéb kérdéseikkel!
Helgert Ferenc falugazdász
Telefon: 06 30/445-2602
Ha a Tavasz öleli a kerteket,
s ígér künn dús aratást,
Ha a szemed örül, ahogy lát lebegő
virágszirom-havazást,
Ha zápor s napfény zuhog, s frissít
csipkefinom levegőt,
Én itt maradok, sehova se megyek,
nekem ez szép itt, e föld!
/John Tolkien/
Detki kalászos mező

2020. június
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Közterületi aktualitások
A Magyar Állam Detk Község Közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező és az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltségén regisztrált két személy számára biztosít
közmunka programot, melynek költségeit az állam 50%-ban finanszírozza.
A közmunka programban résztvevő két hölggyel 2021. február 28-ig tartó szerződést kötöttünk. Munkájuk
meghatározó a közterületek gondozásának érdekében és nagyban segíti a településen dolgozó karbantartó
fiúk feladatellátását. A település karbantartási munkálatai alatt elsősorban a közterületeink kaszálását értjük, azonban a karbantartók ennél jóval sokrétűbb feladatot látnak el.
A temető öreg és korhadt fái nem csak a sírkövek épségére, hanem az emberi életre is veszélyt jelentettek,
ezért kivágásuk nem várhatott tovább. Egy vállalkozó segítségével sikeresen eltávolították a kilenc monstrumot. Lakossági kérésre ki kellett vágatni 3 öreg nyárfát is a Széchenyi útról. A Mátyás körút sarkán lévő
park rendezése is időszerűvé vált.
Az elmúlt tél a település további területein is nyomot hagyott. A Bene-patak mentén és a Székelyház előtt
több tuját is el kellett távolítani, melyek őshonos fajokkal való pótlását őszre tervezzük időzíteni.
Vona Ádám képviselő

Horgászat a Tarnóca-patakon
A Tarnóca-patak csekély vízhozama ellenére számos halfajnak nyújt élőhelyet. Megtalálható benne
bodorka, vörösszárnyú keszeg, dévérkeszeg, compó, csuka, domolykó, nyúldomolykó, fenékjáró küllő, halványfoltú küllő, kövi csík, naphal, küsz, sujtásos küsz, tarka géb, sügér ezüstkárász, fogassüllő, ponty,
durbincs, széles durbincs, szivárványos ökle és csuka.
A legszívesebben horgászott halfajok a ponty és az amur, de pergető horgászok csukára és süllőre is horgászhatnak. A Tarnóca-patak, mint minden magyar vízfolyás a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába tartozik. Horgászati tevékenységet a Tarnóca Horgászegyesület nevű civil szervezet tagsági körében lehet
megvalósítani, melynek elnöke id. Pelle Sándor. A civil szervezet elnökének van kizárólag jogosultsága
horgászati engedély kiadására, így igényeiket ezentúl az önkormányzat épületében nem tudják leadni.
Vona Ádám képviselő

Bemutatkozik a Polgárőrség Detk Egyesület
Egyesületünk 2008. 10. 15. napján alakult, Polgárőrség Detk Egyesület néven. Alapító tagjaink 16 fővel
azért hozták létre az egyesületet, hogy elősegítsék községünk addig is példaértékű közrendjének és közbiztonságának fenntartását, valamint a falu közösségi eseményeinek, rendezvényeinek lebonyolításában segédkezzünk. A lelkes egyesületi tagok önkéntesen, társadalmi munkaként vállalták a feladatokat, melyet
ezúton is köszönök nekik.
Munkásságunk során rendszeresen, előre tervezett járőrszolgálatok alkalmával vigyázzuk a falu közigazgatási területét, de emellett helyt álltunk már nem várt, előre nem tervezhető események során is, gondolok
itt az árvízvédelmi feladatok ellátására. A Rendőrséggel való kapcsolattartásunk naprakész, felkérésükre
hozzájárulunk feladataik megkönnyítéséhez. Közhasznú egyesület lévén az iskolai tanulók közösségi szolgálatainak lebonyolításában is szerepet vállal egyesületünk, ezzel is népszerűsítve magát a polgárőrséget,
illetve elősegítve a községben élő fiatalok által teljesítendő közösségi feladatokat.
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Tevékenységünk jelenleg is támogatottságot élvez a községi önkormányzat részéről, melyet köszönettel
fogadunk. Mindemellett pályázati forrásból a közeljövőben eszközfrissítésre lesz lehetőségünk. Az Egyesület vezetőjeként köszönettel számítok községünk lakóira is, akik odafigyelésükkel és éberségükkel tudják
elősegíteni munkánkat, hogy a továbbiakban is minél több nyugodt szolgálatot tudhassunk magunk mögött.
Boza Roland elnök

TÁJÉKOZTATÓ

A FÚRT

ÉS ÁSOTT KUTAK
SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Az elmúlt időszakban meglehetősen sok félreérthető információ látott
napvilágot a fúrt és ásott kutak fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatban.
Nos, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. évi módosításából valóban az következik, hogy minden vízkivételi műnek ideértve az ásott és fúrt kutakat is - üzemelési engedéllyel kell rendelkeznie. 1992. előtt csak részlegesen volt szabályozva a kutak létesítése,
azonban 1992. február 15. óta minden kút létesítése engedélyköteles,
bár ezt az engedélyt a létesítők többnyire „elfelejtették” beszerezni.
A törvénymódosítás ezt a visszás helyzetet volt hivatott rendezni, azonban a fennmaradási, illetve üzemelési engedélyezési eljárás részletes
szabályait nem sikerült az egyes kúttípusokra vonatkozóan meghatározni, és értelem szerint nem ugyanazok a paraméterei egy 1900-as
években létesített ásott kútnak, mint egy mai technológiával készült
fúrt kútnak. Ez okból a 2018-as módosítás 2020. december 31-ig tartó
türelmi időszakot állapított meg a tulajdonosoknak a fennmaradási engedélyek beszerzésére.

A mostani parlamenti ülésszakban az országgyűlés ezt a türelmi
időszakot meghosszabbította 2023. december 31-ig, vagyis azok a
kút tulajdonosok, akik eddig az időpontig kérik a 2018. december
21. előtt engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy
üzemeltetett kútjukra a vízjogi fennmaradási engedélyt, mentesülnek a vízgazdálkodási bírság alól.
A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes.
Felhívom a figyelmet, hogy szabályozás értelmében az újonnan létesítendő talaj, vagy rétegvíz kutakra az önkormányzat jegyzőjétől létesítési engedélyt kell kérni.
Az újonnan létesített kutakra a bírságmentesség nem vonatkozik.
Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető

A témában részletes tájékoztató és formanyomtatványok érhetők el az önkormányzat
honlapján (www.detk.hu).

2020. június

ÁPRILIS 24.

Detki Hírmondó

8

A NÉPVISELET VILÁGNAPJA

"Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben" címmel 2015-ben indult útnak a magánkezdeményezés.
Évről-évre többen csatlakoznak: magánszemélyek, és intézmények egyaránt, hogy az év ezen napja a magyar és nemzetiségi népviseletek jegyében teljen. A kezdeményezés lényege, hogy ezen a napon népviseletben menjünk dolgozni, vagy iskolába tanulóként, vagy csupán tegyünk egy sétát az utcán vidékünk múltjára jellemző viseletben. Idén a nap célját a karanténra váló tekintettel a következőképpen módosították:
"Vedd fel a viseleted vagy annak egy darabját, és érezd jól magad benne a saját örömödre!"
A magyar népviselet a magyarság hagyományos öltözködési módja. A régi viseletet törvények és rendeletek szabályozták. Másként öltözött a nemes, a jobbágy és a polgár. A ruhadarabokat tartós anyagból készítették, hogy több nemzedéket is kiszolgálhasson. Ma már inkább ünnepekre vesznek fel népviseleti ruhát.

Óvodásként kezdtem népdalt, népmesét tanulni, közönségnek előadni,
majd évekig az adácsi Zéta Kulturális Egyesület néptánc csoportjában
táncoltam. A hagyományőrzés és
népviselet szeretete innen ered és a
mai napig részét képezi életemnek.
A két lányomat népdal és népmese
mondó versenyek felkészítőjeként
az ország különböző részeibe kísérhettem, fesztiválokon, és hagyományőrző rendezvényeken vehettem részt. Detki közösségek, intézmények kértek fel népviseletek készítésére.

A viseleteket, melyek községünk tulajdonát képezik,
Németh Jánosné Kupecz Bözsike néni és
Kovácsné Urbán Katalin készítette.

Bízom benne, hogy a járvány elmúltával sok-sok rendezvény alkalmával ölthetik községünk gyermekei,
fiataljai magukra az örökségünk egy-egy darabját, viseletét.

Olívia 35 Étterem és Pizzéria
Kedves Detkiek!
Nagy örömünkre szolgált, hogy itt is lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutathassuk újonnan nyíló éttermünket. Nem egészen 3 éve lakunk a faluban a
feleségemmel, nagyon szimpatikus embereket ismerhettünk már ez idő alatt
is.
Tavaly novemberben jött a gondolat, mi lenne, ha megpróbálnánk nyitni egy
kis éttermet a faluban. Találtunk is egy megfelelő házat, így januárban elkezdődött a felújítás, átalakítás. Június elejére sikerült elkészülni és bár csak kiszállítással, de már tudjuk teljesíteni vendégeink kívánságait.
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A nyár végére tervezzük éttermünk teljes megnyitását, melyben 25
főig tudunk vállalni kisebb-nagyobb családi rendezvényeket. Az étlapon található ételeken kívül előrendelésre vállalunk sültes tálak, hidegtálak elkészítését is házhozszállítással.
Reméljük, minél több detki lakost a vendégeink közt köszönthetünk!
Benyik András és Papp Petra

Wass Albert Községi Könyvtár és a Faluház
Nagy változásokkal kellett szembesülnünk. Az intézmények sorra zártak be és el kellett gondolkodnunk, hogyan legyen tovább. Az önkormányzati épületek ideiglenesen bezártak, de a munka nem állhatott
meg.
A Faluházban a népkonyhai étkeztetés kiszállítással oldódott meg. Aki
kérelmezte, annak házhoz vitték a meleg ételt és azóta is ez a fennállás
maradt. A vírus elején fel kellett mérni, hogy az idősebb korosztályból
ki az, aki igényli az önkormányzat segítségét.

Eközben a könyvtárban elvégeztem a közel 17 ezer könyv belső leltározását, hiszen a könyvtárunk büszkén elmondhatja,
hogy meglehetősen szép állománnyal rendelkezik. Ezt követően a hivatalban szintén besegítettem az irattárazásba.
A júniusi garázsvásáron korábban kiselejtezett könyvek eladásából 9500 Ft gyűlt
össze. Ezt az összeget a Detki Benedek
Elek Óvodának ajánlottuk fel.
A 279/2020. (VI.13.) Korm. rendelet alapján június 16-ával a könyvtár megnyitotta kapuit megújult
látogatási renddel.
Nagy Bernadett
könyvtáros
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Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
ISKOLAI MOZAIK
A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola fenntartója és vezetősége 2020. március 11-én megelőző intézkedéseket tett a kialakult koronavírus helyzettel kapcsolatban. Minden iskolai programot, ünnepséget, tábort,
erdei iskolát, külföldi utazást s a nyertes Határtalanul pályázat alapján a hetedikes tanulók erdélyi körutazását szükségszerűnek látta elhalasztani a tanulók és családtagjaik biztonsága érdekében.

Március 15. – Ünnepi műsor
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc történéseire, a magyar sajtó első szabadon nyomtatott
termékeire és a modern parlamentáris Magyarország megszületésére emlékeztek iskolánk tanulói. A műsort
a Faluház színpadán üres nézőtér mellett adták elő a szereplők, melyet kamerák segítségével rögzítettek.
Az iskola diákjai saját osztálytermeikben, kis csoportokban tekinthették meg az előadásról szóló felvételt.

Digitális oktatás
A Kormány a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020.
(III. 14.) Korm. határozatot tett közzé a koronavírus miatt, miszerint 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatódik.
Az első digitális oktatási munkanapon a pedagógusok úgy határoztak, hogy a google classrom-ot használják, mint oktatási felületet. Sikerült minden diákkal felvenni a kapcsolatot és ráhangolódni az új munkarendre. Kiscsoportos felügyeletre nem tartott igényt egy család sem, ez alapján minden pedagógus otthon
folytathatta a munkát. Kizárólag az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese és az iskolatitkár tartózkodtak az
intézményben.
A 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között
továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működtek, azonban egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás megszervezése is lehetséges volt a tanulók felzárkóztatása céljából. Továbbá 2020. június 2. és
2020. június 26. között az iskola napközit, szakkört, sportfoglalkozást, egyéni vagy csoportos felzárkóztató
foglalkozást, fejlesztőfoglalkozást, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozást magába foglaló
felügyeletet biztosított.
Dr. Vona-Túri Diána
tanár
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DETKI BENEDEK ELEK ÓVODA
Óvodásaink, nagy örömmel készülődtek a nemzeti ünnepünkre,
március 15-re.
Mind a két csoportban megismerkedtek az ünnep történetével. Lehetőségük volt a játékidőben eljátszani a
csatát, kardozhattak, lovagolhattak, ők is katonák lehettek. Dalokat, verseket gyakorolgattak, illetve meséket és zenéket hallgattak az ünneppel kapcsolatban.
Március 13-án ünneplőbe öltözve érkezett
mindenki az óvodába. Izgatottan várták a
nagycsoportosok ünnepi műsorát. Egy
igazán szívet melengető, gyönyörű előadást láthattak, mellyel méltóképpen tudták tiszteletüket kifejezni a szabadságharc
hőseinek emléke előtt.
Az új koronavírus járvány miatt, óvodánk
március16-tól, március 20-ig zárva tartott.
Március 23-tól a kormányrendeletnek
megfelelően biztosítottuk a gyermekek
felügyeletét.
Sokat kézműveskedtünk, énekeltünk, verseltünk, mesét mondtunk. Közben nem feledkeztünk el a többi
óvodásunkról sem. A szülők által létrehozott facebook oldalakon nyújtottunk útmutatást, hogyan tudják
izgalmasabbá tenni az otthon töltött napokat.
A 2020-2021-es nevelési évre
történő óvodai jelentkezések, az
emberi erőforrások minisztere
által kiadott Kormányrendeletnek megfelelően zajlottak óvodánkban. Idén a szülőknek, telefonon, vagy e-mailben kellett
jelezni, hogy gyermekét óvodánkba szeretné járatni a következő nevelési évben.
Sajnos a májusra tervezett programjaink elmaradtak: Anyák
napja, Gyerek nap, Évzáró.
A 2015/2020. (V.20.) Korm.
rendelet szerint:
2020. május 25-én a Detki Benedek Elek Óvoda újra megnyitotta kapuit!
Minden munkanapon 6.30-tól várjuk a gyermekeket és 16.30-ig neveljük, oktatjuk és készítjük fel őket az
iskolai életre.
A nyári takarítási szünet 2020. augusztus 13-tól augusztus 30-ig tart.
Kernácsné Már Tünde
óvónő
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2020. június 12-én szűk körben sikeresen lezajlott 10 fő nagycsoportos gyermek ballagása.

Üdülési lehetőség a Balatonszemesi Szieszta apartmanban
zerepe a vírus ideje alatt
Detk község balatonszemesi üdülője 2020. július 1. napjával megnyitja kapuit minden kedves detki lakos és más környező település lakosai előtt is. Az apartman egy nagyon
csendes és békés, természetvédelmi övezetben fekszik árnyékot adó óriásfák alatt kb. 600 m-re a Balatontól, 500 mre a központtól és a vasútállomástól.

A sekély, kővel szegélyezett Balaton part kiválóan alkalmas kisgyermekek kikapcsolódására, úszásra és nem utolsó sorban horgászatra. Az apartman előtt és az udvaron parkolási lehetőség van. A viszonylag nagy udvaron több szórakozási lehetőség adódik,
mint hinta, kerti játékok, nyársaló hely és
asztalitenisz.
DETKI „SZIESZTA” ÜDÜLŐ
BALATONSZEMES
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Az épület 22 fő befogadására képes, ezért osztálytalálkozók,
baráti vagy munkahelyi összejövetelek lebonyolítására kiválóan alkalmas.
A földszinti közös konyhában friss ebédet készíthetnek, melyet az étkezőben vagy a madárcsicsergéstől zengő teraszon
fogyaszthatnak el. A nappali helység helyet biztosít TV nézésre, pihenésre, beszélgetésre akár többtagú csoportok számára is. A földszinti folyosó végén a játékokkal felszerelt
gyermeksarokban a legkisebb korosztály tagjai is kedvükre
mókázhatnak. Az üdülőben 4 személyes apartman áll a gyermekes családok rendelkezésére, valamint 2 ágyas és 3 ágyas szobák várják a Balaton szerelmeseit. A szobákban hűtőszekrény és WIFI van.
A 2020-as évben nem kell idegenforgalmi díjat fizetni, valamint az előszezonban az apartman zárva tart a
koronavírus következtében kialakult helyzet miatt. Az idei évben a szállás díját kizárólag készpénzzel lehet
befizetni a helyszínen, lehetőleg az érkezés napján. Foglalási igényüket a Detki Önkormányzat facebook
oldalán vagy az önkormányzat épületében jelezhetik!
A főszezonban és az utószezonban a következő árak esedékesek, melyek egy főre és egy éjszakára nézve
aktuálisak.
FŐSZEZON: JÚNIUS 29. – AUGUSZTUS 23.

UTÓSZEZON: AUGUSZTUS 24. – DECEMBER 20.

Dr. Vona-Túri Diána
alpolgármester
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Ötleteljünk és hirdessünk
Településünk ezermester képviselője, Vona Ádám felajánlotta egy ötletláda és egy hirdetőtábla elkészítését és közterületre való kihelyezését
A hirdetőtábla az orvosi kombinát előtti parkban lett elhelyezve, hiszen a falu központjában helyezkedik
el és minden lakos könnyen megközelítheti. Ez a hirdetőfelület mindenki számára elérhető és lehetőséget
biztosít bárminemű hirdetés közzétételére. Reméljük, ezzel segítünk önöknek ingóságaik és ingatlanjaik
cseréjében és eladásában.
Az ötletláda a lakosság azon része számára biztosít lehetőséget, akik név nélkül szeretnék észrevételeiket,
problémáikat, ötleteiket és kéréseiket a képviselőtestület elé terjeszteni. A lakattal lezárt ötletláda az orvosi
kombinát előterénél lett elhelyezve, melynek ürítése kéthetente történik. Kérjük a kedves lakosságot, hogy
véleményeikkel segítsék munkánkat, hiszen azért vállaltuk ezt a pozíciót és azért szavaztak nekünk bizalmat, hogy az Önök érdekeit képviseljük.
Stefanovszki Tamás polgármester
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

GÓLYA HOZZA
Név

Születési idő

Udvari Eszter
2020.04.14.
Gyurkó Márton 2020.04.16.
Boros Bence
2020.05.13.

Szülők

Udvari Péter – Valyon Enikő
Gyurkó Péter – Domoszlai Vivien
Boros Zoltán - Rohánszki Zsuzsanna

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!
2020. március 18.
2020. március 28.
2020. április 25.
2020. május 5.
2020. május 16.

Németh Nikolett – Szűcs Richárd
Sivák Klára – Ármós Mihály
Udvarnoki Ibolya – Fajt Béla
Stefanovszki Lili Piroska – Békési Márk
Bogdán Diána Barbara - Kovács Norbert

Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!
Név
Veres Lászlóné
Tóth Erzsébet

ideje
2020.03.12.

élt
72 évet

Kisbenedek Györgyné
Káli Szeréna

2020.04.03.

80 évet

Bata Lászlóné
Kisbenedek Piroska

2020.04.29.

82 évet

Strider Istvánné
Szücsi Margit Izabella

2020.05.14.

77 évet

Juhász László

2020.05.25.

76 évet

Szabó László Györgyné
Dér Irén

2020.05.26.

86 évet

Együttérzésünket fejezzük ki
az elhunytak hozzátartozóinak!
yüttérzésünket fejezzük ki
az elhunytak hozzátartozóinak!
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„Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar,
bárhol is éljen!” /Wass Albert/

Detk község képviselő-testülete 2020. június
4-én megemlékezést tartott a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából.
A
megemlékezésen
résztvevőket
Stefanovszki Tamás polgármester úr köszöntötte. Ezt követően történelmi visszatekintést
tartott id. Pelle Sándor. Június 4-én országszerte egyszerre zendültek fel a templomok
harangjai, így nálunk is fél 5-kor pár perces
harangozás kezdődött. A megemlékezés koszorú és mécses elhelyezéssel zárult.

„Azok a hegyek még ma is állnak,
Azok a folyók még ma is futnak,
Az a csillag még ma is mutatja az utat!
...”

Legyünk szeretetben!
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