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Kedves Detki Lakosok!
Várakozásaimnak megfelelően, a nyári
időszak sok jó dolgot tartogatott a
számunkra. Vendégem volt Dr. Pajtók
Gábor a Heves Megyei Kormányhivatal
vezető kormánymegbízottja, akit egy
kellemes
beszélgetéssel
összekötött
ebédre invitáltam, melyet a Detki
Központi Konyha dolgozói készítettek és
tálaltak.
Ezen
alkalommal
a
kormánymegbízott úr felfedezhette Detk
infrastruktúráját, az itt adódó, de ki nem
használt lehetőségek tárházát, valamint
megismerhette azt a játszótér nélküli
falut, melyet kamionok százai szelnek át
nap, mint nap. Szerencsére a legtöbb problémára már létezik gyógyír, csak tudni kell orvosolni.
Bizakodva várjuk a gyógyulást és korábbi sikeres fejlesztéseinkből merítünk erőt, mint a Bene-patak
gyaloghíd és a Faluház tetőszerkezetének korszerűsítése, melyek sikeresen befejeződtek. Ugyanakkor
négy, tavasszal beadott pályázatot nyertünk meg, mellyel remélem a folyamat nem ér véget. Az őszi
terveink között szerepel egyes utcákban a járdák felújítása, a játszótér modernizálása, hangosbemondó
visszaállítása, a térfigyelő kamerarendszer kibővítése és számos beruházás megvalósítása. Biztosan
ismerik a mondást, hogy „jó munkához idő kell”. Igyekszünk fontossági sorba állítani a megvalósításra
váró beruházásokat, de végül mindegyikre sort kerítünk.
Stefanovszki Tamás
polgármester
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Önkormányzati
PÁLYÁZATOK

Járdafelújítás
Detk Községi Önkormányzat Dér Tamás,
kirendeltség-vezető jóvoltából pályázatot adott
be a Belügyminisztérium által kiírt „belterületi
utak, hidak, járdák fejújítására”. Az Ady Endre
és Munkás úti járdák rossz állapotára tekintettel
a képviselőtestület egyetértett abban, hogy ezek
a járdaszakaszok rekonstrukcióra szorulnak,
azonban az 50 %-os önerő alapján úgy határozott
a testület, hogy első körben csak az Ady Endre
úti járdák szerepeljenek a pályázatban és a
Munkás úti járdák felújítása a következő évben
kerüljön sorra. A beruházás költsége ebben az
esetben is 17 801 108 Ft, melynek 50 %-a a Detk
Községi Önkormányzatot terheli.

Informatikai tanfolyam
A
GINOP-6.1.2-15/2015-0001
„Digitális
szakadék csökkentése” című kiemelt projekt
révén a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (KIFÜ) „Első lépések a digitális
világba” és „Önállóan használom az informatikai
eszközömet” című kétmodulos térítésmentes
képzési programot indított településünkön,
modulonként 35-35 órában. A kétszer négy
napos tanfolyam során a résztvevők megtanulják,
hogyan készítsenek power point bemutatót és
hogyan szerkesszenek szöveget. A képzéseken
összesen 60 fő vesz részt a Faluház kistermében,
mely befejező lépéseként ez idáig mindenki
sikeres záróvizsgát tett. A résztvevők a pályázati
program során kapott táblagépet - melyen a
feladatokat elvégezték – megkapták ajándékként.

Óvoda felújítás
Augusztus 5-étől a Magyar Falu Program
keretein belül „meglévő óvodai intézmények
épületeinek felújítására és korszerűsítésére”
valamint „óvodai sportterem, tornaszoba
fejlesztésére” pályázati kiírás lett közzétéve,
melyre 5000 fő alatti állandó lakosságszámú
települések önkormányzatai pályázhatnak. Az
óvodaépület
tetőszerkezetének,
vizes
blokkjainak, elektromos vezetékrendszerének,
fűtésének
és
padlózatának
korszerűtlen
állapotára való tekintettel, a Detk Községi
Önkormányzat Dér Tamás, kirendeltség-vezető
közreműködésével a lehető leghamarabb
benyújtotta igényét a kiírt támogatásokra.
Sikeres pályázatok esetén az óvoda épületének
korszerűsítésére és bővítésére maximálisan 100
millió forint 100%-os intenzitású támogatás
igényelhető, míg az óvodai sportterem vagy
tornaszoba fejlesztésére 30 millió forint a
maximálisan kérhető összeg, mely szintén 100%osan támogatott.

Falusi Civil Alap
A Magyar Falu Program keretein belül került
kiírásra falusi civil szervezetek számára a Falusi
Civil Alap, melynek maximálisan elnyerhető
összege 4 millió Ft. Gépjárműbeszerzési,
programszervezési, eszközbeszerzési, valamint
ingatlanberuházási és felújítási támogatásra
pályázhattak 5000 fős vagy az alatti települések.
Gépjárműbeszerzési támogatásra adott be
pályázatot a Polgárőrség Detk Egyesület, Boza
Roland egyesületi elnök és Dr. Vona-Túri Diána
alpolgármester közreműködésével. Az újra
feléledő polgárőrség járőrszolgálatai során nagy
hasznát venné egy új járőrautónak, melynek
fenntartási költsége egyrészt pályázati forrásból,
másrészt önkormányzati támogatásból valósul
meg. A nem kívánatos személyek nyomon
követéséhez elengedhetetlen az autó használata.
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Önkormányzati
Detki Régészeti Múzeum, Székelyház, Faluház,
Pást panzió, Falugazdász központ, Polgármesteri
hivatal, Detki Benedek Elek Óvoda, Detki Petőfi
Sándor Általános Iskola, Tájház, Népművészetek
háza, Sportöltöző, valamint a Széchenyi István
utca 30. szám alatti és a Rákóczi Ferenc utca
42/c. szám alatti ingatlan.

BERUHÁZÁSOK ÉS BEVÉTELEK
Balatonszemesi „Szieszta” üdülő
Az üdülő egy esztétikusan és gazdagon felszerelt
ingatlan a Balaton partján, azonban az idő
vasfoga ezt az épületet sem kímélte. Korábbi
formájában is alkalmas volt vendégfogadásra,
viszont annak érdekében, hogy fizetős
vendégeket tudjunk elszállásolni, aktuálissá vált
némi felújítás és beruházás. A képviselőtestület
önkéntes munkájának köszönhetően tekintélyes
munkabért tudott az Önkormányzat megspórolni.
Első körben egy alapos nagytakarításon esett át
az épület, míg másodkörben a kerítés
lecsiszolása és festése került sorra. A gyerekek
örömére
a
földszinti
tárgyaló
szoba
játszószobává lett átalakítva képviselőszülők
által felajánlott játékok segítségével, valamint az
udvarra mérleghinta és homokozó lett kihelyezve
szintén képviselői felajánlás keretein belül. A
klasszikus elvárásoknak eleget téve, a szobák
szúnyoghálóval és új ágyneműkkel lettek
felszerelve. A kiselejtezett ágyneműket detki
rászorulóknak ajánlottuk fel. Az ablakok és a
szobai mini bárhűtők cseréje a jövőbeli tervek
között szerepel.

Központi konyha festése
A központi konyha külső modernizálása után
aktuálissá vált a konyhai belső terek
korszerűsítése is. A konyhai munkavégzés
kéthetes leállása az óvodai takarítási szünet
idejével párhuzamosan lett ütemezve. A zsírgőz
és korom okozta szennyeződések jelentős
nyomokat hagytak a fehér falon. Az évek óta
elmaradt festést ebben az évben szükséges volt
pótolni. Elsősorban a főzőtér festése lett
kivitelezve, melyet a további helységek festése
követett.
Bevételek
Július
és
augusztus
hónapokban
a
Balatonszemesi „Szieszta” üdülő jóformán
teltházzal működött. Csak a nyári szezonban az
üdülő hasznosításából 2,4 millió forint bevételt
tudhat magánk az Önkormányzat. A Pást panzió
és a Székelyház hasznosítása a településen
dolgozó munkások időszakos elhelyezésére
szintén jelentős összeget, pontosan 1,2 millió
forint profitot jelentett, míg a hosszú távú
ingatlankiadásokból 1,5 millió forint bevételhez
jutott az Önkormányzat. A nyertes Magyar Falu
Programban
megjelent
orvosi
eszközök
beszerzésére és közterületi játszótérfejlesztésre
kiírt pályázatból valamivel több, mint 7 millió
forint, míg a Bethlen Gábor Alapítványtól testvér
települési együttműködés jogcímen 1 millió
forint támogatásban részesül az Önkormányzat.

Szennyvízhálózat bevezetés
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követően
nem csak a lakosoknak kellett megoldani a
telken belüli hálózat bevezetését, hanem az
Önkormányzatnak is meg kellett valósítani
ugyanezt a tulajdonában lévő épületek esetében,
amely a Jász-Sped Kft.-vel kötött szerződés
alapján lett kivitelezve. A beruházást a
következő
ingatlanok
esetében
kellett
megvalósítani: Wass Albert Községi Könyvtár,
Rendőrség, Orvosi kombinát, Központi konyha,
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Önkormányzati
NYERTES PÁLYÁZATOK

BESZÁMOLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
A Detki Hírmondó előző megjelenése óta háromszor ülésezett a képviselő-testület.
A július 9-ei rendkívüli ülésen az Ady Endre utca kétoldali járdájának felújítására beadandó
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról, és a Medicina Mikrotérségi Orvosi Ügyelet tőkepótlásáról
döntöttek a képviselők.
A július 16-ai ülés során számos napirend került tárgyalásra. Elfogadásra került többek között az
Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete, és két új rendeletet is alkotott a Képviselő-testület,
mégpedig a közterületek használatának rendjéről, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A két rendelet szeptember 15-től hatályos. Az
ülésen elfogadta a képviselő-testület a Mátraalja-Bene-patak Detk-Nagyút-Nagyfüged Térségi
Vízvédelmi Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló, továbbá az Önkormányzat 2020-2024
évekre szóló gazdasági programjáról szóló előterjesztéseket. Ezen az ülésen tartott beszámolót a 2019. évi
tevékenységről a háziorvosi és a védőnői szolgálat is, valamint elhangzott a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló és a közbiztonsági helyzetről szóló beszámoló. Az ülés végén
- zárt ülés keretében - döntött a képviselő-testület a falugazda státusz megszüntetéséről.
Az augusztus 26-ai rendkívüli ülés keretében a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására
benyújtott pályázathoz szükséges önerő biztosításáról született döntés.
A nyílt ülések jegyzőkönyvei és az elfogadott rendeletek megtalálhatók az Önkormányzat
honlapján (www.detk.hu), a rendeletek elérhetők még a www.njt.hu weboldalon is.
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Önkormányzati
KÖZTERÜLETI HÍREK
Szennyvízhálózat
Községünkben a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a végéhez ért. A nyomóvezetékek lefektetése, az
átemelők elhelyezése, a házi bekötések és a gravitációs csatornák lefektetése befejeződött. Egyes
utcákban, mint a Dobó István utca, Jókai Mór utca, Kossuth Lajos utca és Sport út sajnos muszáj volt az
aszfaltot végig felvágni. Ezekben az utcákban várható legkésőbb a - egyébként őszre tervezett helyreállítási munkálatok megkezdése az ülepedési idő miatt. A kivitelezővel kötött szerződés alapján
minden lakóingatlan környezete vissza lesz állítva a beruházást megelőző állapotnak megfelelően.

Szemét egy ügy
Napjaink mindennapos problémája a törvénybe ütköző szemétlerakás.
A futballpálya mögött létrehozott hatalmas méretű illegális
szeméttelepet sikeresen lezártuk és Bóna Róbert visontai bányaüzem
igazgató közreműködése révén sikerült a területet részben elrendezni.
A szemétlerakó lezárása az illegális szemetelők növekvő számát vonta
magával a közigazgatási területeken. Az idei év áprilisában ismeretlen
elkövetők a Tarnóca-patak melletti rét kocsibejárója mellé raktak le egy
teherautónyi kommunális hulladékot. A tettesek szerencsétlenségére
sikerült a teherautó típusát és rendszámát feljegyezni, valamint a halom
szemét között megtalálni a tulajdonos adatait. A rendőrség kézre
kerítette az elkövetőket és az ellenük indított rendőrségi eljárás
sikeresen le is zárult. További hasonló esetek megakadályozása
érdekében sorompó lett kihelyezve a területre. Július 11-én hasonló
esettel kellett szembesülnünk a Detk és Ludas közötti külterületen. A 3-as főútvonal melletti réten
helyeztek el ismeretlenek egy autóalkatrészekből álló szemétrakást. Sajnos ebben az esetben nem volt
szerencsénk kézre keríteni az elkövetőket. A probléma megoldására „kamerával megfigyelt terület”
feliratú táblát helyeztünk el és egy mozgásérzékelő kamerát, amely e-mailt küld a mozgás pillanatában a
helyszínről. Bizakodunk, hogy ezek az intézkedések távol tartják majd az illegális szemétlerakó
személyeket.

Közterület
Zöldterület kezelő, karbantartó munkakört ellátó detki alkalmazottak és fűnyírásra szakosodott
számlaképes helyi vállalkozó hiánya miatt, településünkön a közterületek karbantartását Halmajugrai
vállalkozók végezték, melynek költsége 9 Ft/ m2 +ÁFA. A megüresedett karbantartó, zöldterület kezelő
munkakör megpályázható volt mindenki számára, mely betöltéséhez szükséges jelentkezési felhívás a
www.detk.hu oldalon a hírek fül alatt, a www.kozigallas.gov.hu oldalon vagy a helyi hirdetőtáblán volt
olvasható. A meghirdetett munkakört betöltötték.
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Kultúra
KÖNYVTÁRI HÍREK
Használt könyvek vására
A könyvtárból kiselejtezett könyvek eladásából befolyó
összeget közösségi célokra fordítottuk. A garázsvásár során
összegyűlt 9500 Ft-ot az óvoda gyermekei kapták. Az ezt
követően bejövő 6000 Ft-ot a Detki Petőfi Sándor Általános
Iskola falai között zajló Erzsébet tábor lebonyolítására
adományoztuk. Ezen felül a könyvek eladásából további
30 000 Ft bevételt szereztünk, melyből három földgömböt
vásároltunk. Kettő nagyobb földgömb az iskolába, egy
pedig az óvodába került. Összesen 185 darab könyvet
adtunk el, melyek között szerepeltek regények, drámák,
verses kötetek, de legnagyobb számban mesekönyvek keltek
el. A kiárusítás a készlet erejéig tart. A használt könyveket a
könyvtárban vásárolhatják meg.

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Hétfő: 13:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 13:00-17:00
2020. ÉVI PROGRAMTERVEZET
Halloween séta: Október 27.
Márton nap: November11.
Idősek estje: November második fele
Alapítványi bál: November vége
Adventi gyertyagyújtás: advent
vasárnapjai
Falu mikulása: December 6.
Adventi kavalkád: December második
fele
Karácsony: December 24.-26.

Könyvtár tábor
Július 13-án vette kezdetét az idén első
alkalommal megrendezett „könyvtár tábor”,
melyre a maximálisan tervezett 13
kisgyermek jelentkezett. Az 5 napos tábor
reggel 8 órakor vette kezdetét és délután 16
órakor zárta kapuit. A köztes nyolc órában
féktelen nevetésben és szórakozásban,
valamint számtalan érdekes programban
lehetett része a gyerekeknek. A tábor
lebonyolításában jómagam mellett Dr. VonaTúri Diána vett részt. A gyerekek a napi
három étkezésen túl rágcsálnivalókat,
jégkrémet, csokoládét és rostos üdítőitalokat
kaptak a kellően jó hangulat érdekében.
Mindennapos program volt a táncverseny,
rajzverseny,
kavicsfestés,
asztalitenisz
bajnokság és természetesen könyvolvasás. Ha
elfáradtak a filmkuckóban csoportosultak és egy kivetítőn nézhették kedvenc meséiket. Ha megunták,
akkor várat építettek könyvekből, ping-pongoztak, rajzoltak, gyöngyöt fűztek és olvastak. A Faluház
udvarán csokit kerestek, tollasoztak és labdáztak, míg a színpadon kedvenc zenéikre táncoltak.
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Kultúra
Szerdán felvettük hátizsákjainkat és útnak indultunk
a Tarnóca-patakhoz, ahova a Polgármester úr vitt el
minket az önkormányzati kisbusszal. A gyerekek
nagyon élvezték a pár perces autóutat, hát még az
utána következő órákat. Csurdítottunk, tollasoztunk,
fociztunk és piknikeztünk. A negyedik napon
délelőtt feltöltődtünk a hűvös könyvtár épületben és
lelkiekben
felkészültünk
a
délutáni
akadályversenyre,
melyet
a
futballpályán
bonyolítottunk le. Meglepetésünkre mindenki kapott
a Polgármester úrtól egy jégkrémet. Végül az utolsó
napot egy helyi állatkerti látogatással koronáztuk
meg. Péntek délelőtt elsétáltunk a Petőfi utca végén
lévő telepre, ahol tevéket és más patásokat
simogathattak a gyerekek. Köszönjük Papp
Lászlónak a lehetőséget. A tábor fantasztikus volt és
nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk,
táborvezetőknek is maradandó élményeket nyújtott.
Az idei tábor sikerén felbuzdulva, a következő nyár
programjában ismét szerepelni fog.
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Kultúra, tudomány
Természettudományi tábor
Augusztus második hetében vette kezdetét, a
könyvtári táborhoz hasonlóan - önkormányzati
keretek között - szervezett természettudományokat
előtérbe helyező napközis tábor, melynek a
közművelődési szintér, a Faluház és a Wass Albert
Községi Könyvtár adott helyet. A tudományok
világába becsöppenő gyerekek fehér köpenybe
bújva ismerkedhettek meg a laborgyakorlatok
hangulatával, a természet szépségével, az élet
törékenységével, a megmagyarázhatatlan és
láthatatlan jelenségek fontosságával, az állatok, a
növények és az ember ökoszisztémában betöltött
szerepével, a földrajzi jelenségekkel és minden
természetes környezetet érintő kérdéssel. A napi
három étkezésen túl, rágcsálnivalókkal és rostos
gyümölcslevekkel kényeztettük a gyerekeket,
melyben hatalmas segítségemre volt Nagy
Bernadett könyvtáros. Az első napon preparált és
élő állatok testfelépítését és viselkedését
tanulmányoztuk. A gyerekek nagy örömére kézbe
fogva vizsgáltuk egy szakállas agáma, egy sikló,
achát csigák, botsáskák, egy madárpók és egy keleti
sün anatómiáját és életmódját. A második napon az
emberanatómia tudománya került a figyelem
középpontjába. Az emberi csontvázat sikeresen
darabokra szedtük, részletesen megismertük, és ami
a legfontosabb, eredményesen és pontosan össze is
illesztettük a kb. 206 darab csontot. A nap második
felében az ember belső szerveit vizsgáltuk meg,
melyhez a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
tanszereit vettük igénybe. Szerdán kémia
laborgyakorlaton vettek részt a nebulók.
Természetesen nem órai keretek között folyt az
oktatás, hiszen játékosan és nem kötelező jelleggel
láttunk
neki
a
látványosnál-látványosabb
kísérleteknek. Háztartási anyagok és eszközök
felhasználásával lávalámpát, aktív vulkáni kúpot,
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Kultúra, tudomány
palackba préselhető puhahéjú tojást és sok-sok más
érdekes reakciót figyeltünk meg. A negyedik napon a
Heves Megyei Hírlap munkatársai kerestek meg minket,
hogy riportot készítsenek a kutatópalánták csapatával.
Ezt követően került sor a terepbejárásunkra a Tarnócapatak völgyében. Az utazásban ismét a hivatali kisbusz
volt segítségünkre Polgármester úr jóvoltából, aki
szívesen látta el a sofőr szerepét. Terméseket, leveleket,
tobozokat gyűjtöttünk, hód rágta fát és hódvárat
figyeltünk meg és, hogy éhségünket csökkentsük egy
bográcsban gulyást főztünk. Az utolsó napon fizikai
törvényszerűségek nyomába eredtünk. Az elektromos
áram útját figyeltük meg saját készítésű áramkör
demonstrálásával, majd áramerősséget és feszültséget
mértünk, valamint elektrosztatikai és mágneses
jelenségeket keltettünk életre. Remélem sikerült
felkelteni a gyerekek kíváncsiságát a tudományok iránt,
megerősíteni bennük a természet szeretetét és tiszteletét,
rávilágítani a hasznosan eltöltött idő fontosságára és
motivációt adni az iskolakezdéshez. Köszönjük a Detki
Petőfi Sándor Általános Iskolának és a Detk Községi
Önkormányzatnak a tábor lebonyolításához nyújtott
segítséget, az Olívia 53 pizzériának és étteremnek a
felajánlott pizzákat és üdítőket, valamint a szülők
felajánlásait.
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Oktatás
DETKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
„Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt”
Gyerekek! A ballagás napja egy kicsit az emlékezésé is. Örömmel emlékezünk vissza a színvonalas
ünnepségekre, ahol megmutattátok jó képességeiteket. A tanulmányi és a versmondó versenyeken elért
eredmények, a sportban elért jó helyezések mind-mind büszkeséggel töltöttek el minket. Kívánom nektek,
hogy az iskola falai között megszerzett tudás, emberség elegendő erőt adjon a mindennapok
helytállásához, küzdelmeihez!
Kedves Szülők! Az ember életének
Ballagó
8. osztály
legőszintébb és legmeghatóbb
pillanata, amikor gyermekét látja
felnőni. A világ dolgai új értelmet
nyernek és egy kicsit minden
átértékelődik. Ami eddig fontos volt
számunkra, az most elröpül, hisz a
legfontosabb, hogy gyermekünket
boldoggá tegyük és önfeledt,
élményekkel
teli
gyermekkort
varázsoljunk
számukra.
Azt
gondolom, hogy nem lehet szebb
ajándék egy családnak, mint látni, felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova és tudni azt, hogy
mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló, megérte!
Kedves ballagó 8. osztály! Mit mondhatnék nektek útravalóul? Fogadjátok Kalkuttai Teréz anya
gondolatsorát: „Az Élet egyetlen esély-vedd komolyan, az Élet szépség-csodáld meg, az Élet boldogságízleld meg, az Élet álom-tedd valósággá, az Élet kihívás-fogadd el, az Élet kötelesség-teljesítsd, az Élet
játék-játszd, az Élet érték vigyázz rá, az Élet vagyon-használd fel, az Élet szeretet-add át magad, az Élet
titok-fejtsd meg, az Élet szomorúság-győzd le,
az Élet dal-énekeld, az Élet küzdelem-harcold
1. osztály
meg, az Élet kaland-vállald, az Élet jutalomérdemeld ki, az Élet élet-éljed!„ Kívánom így
legyen! Isten veletek búcsúzó 8. osztály!
„ Minden siker mögött erőfeszítés áll.
Amíg élsz, élj úgy, hogy jól érezd magad!
Ne vessz el megsárgult fényképeket nézegetve.
Haladj tovább, küzdj akkor is a célodért,
amikor mindenki azt várja, hogy feladd!”
(Teréz anya)
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Oktatás
Napközi Erzsébet tábor 2020
2020. június 29. és július 3. között került sor iskolánk
Napközi Erzsébet Táborának megrendezésére. A
meghirdetést követően végül 12 alsós tanuló
jelentkezett. A tábor öt napjának programjait
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy változatos
tevékenységek során biztosítsuk a gyerekek
élményekben
gazdag
kikapcsolódását,
illetve
személyiségük sokoldalú fejlődését. A tevékenységek
között ezért kézműveskedés, önismereti
és
közösségépítő játékok, egészséges életmóddal
kapcsolatos előadás, filmvetítés és rolleres ügyességi
akadálypálya teljesítése is szerepelt. A sikeres
megvalósítást Békési Kinga, az Eszterházy Károly
Egyetem tanító szakos hallgatója segítette, aki
gyakorlatát töltötte iskolánkban. Varga-Fehér Judit
védőnő virológiai edukációs foglalkozás során beszélt
az új koronavírusról, a fertőzés megelőzésének
lehetőségeiről, a helyes kézmosás, kézfertőtlenítés
mozzanatairól. Kovács Zsolt néptánc-oktató jó
hangulatú táncházba invitálta a gyerekeket. A
negyedik napon a gyöngyösi Mátra Múzeumba
látogattunk, ahol a Mátra élővilágával ismerkedtünk,
illetve a helytörténeti kiállításon Gyöngyös és
környéke múltját ismertük meg. Közös képünket
Brúnóval,
a
múzeum
jelképévé
vált
mamutcsontvázával is elkészítettük.
Köszönjük
szépen községünk Önkormányzatának, hogy a
kirándulás napján az utazás lebonyolításában
segítségünkre voltak! Az Erzsébet táborok ajánlása
szerint a tábor egész ideje alatt fokozottan ügyeltünk a
járványügyi előírások betartására, és egész héten
lelkiismeretesen gyakoroltuk és alkalmaztuk a helyes
kézmosás technikáját. Bízunk benne, hogy a gyerekek
kellemes emlékekkel gondolnak vissza ezekre a
napokra!
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Oktatás
40 éve a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola szolgálatában
Idén januártól nyugdíjba
vonult iskolánk ikonikus
pedagógusa,
Kőműves
István tanár úr. Tanári
pályáját 1978-ban kezdte a
Tiszaörsi Körzeti Általános
Iskolában, majd egy év
után Nagyivánban tanított,
ahol a helyi művelődési ház
igazgatói
tisztségét
is
betöltötte.
Ezzel
párhuzamosan az egri Ho
Si
Minh
Tanárképző
Főiskola levelező tagozatán
elvégezte a magyar-angol
szakot. 1980-tól kezdett
dolgozni a Detki Általános
Iskolában, ahol a kezei
között községünk több
1980
2020
generációja is felcseperedett.
Személyiségéhez leginkább a testnevelés oktatása állt a legközelebb, legnagyobb sikereit is ezzel érte el.
Atlétikában és kispályás labdarúgásban számtalan alkalommal értek el a versenyzői dobogós
helyezéseket, mind körzeti, megyei, sőt országos megmérettetéseken is. Nem csak az iskolai sportot
tartotta fontosnak, hanem a község sport életében is döntő szerepet játszott. Éveken keresztül edzette a
gyerekeket a labdarúgó Bozsik programban. Lelkesen oktatta, nevelte, sok közös élménnyel gazdagította
községünk felnövekvő nemzedékét. Őszinte, egyenes jelleme példakép lehetett sok gyermek számára. Jó
egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

„Vezettél engem, utat mutattál, mikor álmodtam,
velem álmodtál. Te bíztál bennem, magam
kerestem, a nevedet soha nem feledem. A sorsomat
szíveden
viseled,
annyi
mindent
Neked
köszönhetek. Régen nem, de most már a hitem
nagy, Ó igen, Te nekem egy Példa vagy”
(Pogány Adrienn)

TORNATEREM NYITVA TARTÁSA
Hétfő: 16:00-19:30
Kedd: 16:00-19:30
Szerda: 16:00-19:30
Csütörtök: 16:00-19:30
Péntek: 16:00-19:30
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
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Oktatás
DETKI BENEDEK ELEK ÓVODA HÍREI
A 215/2020. (V. 20.) Kormányrendelet értelmében,
Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár jelentette be, hogy
vidéken 2020. május 25-én ismét kinyitnak az óvodák,
illetve visszatérnek a normális oktatási-nevelési rendhez.
A rendeletnek megfelelően, az ügyeleti rendszer után a
Detki Benedek Elek Óvoda ismét megnyitotta kapuit
mind a két csoport óvodásai előtt. A szülők saját maguk
dönthettek arról, hogy igénylik-e az óvodai ellátást. A
gyerekek már örömmel érkeztek ismét az intézménybe.
Az óvoda dolgozói is nagyon várták már, hogy
benépesüljön az óvodánk. A koronavírus járvány miatt hozott intézkedés nem tette lehetővé, hogy a
megszokott módon rendezzük meg az évzárót, ahol a nagycsoportosokat elbúcsúztathattuk volna. Ennek
alapján 2020. június 15-én rendhagyó módon az óvoda nagycsoportjában a szülők jelenlétében
köszöntünk el a 10 leendő első osztályos gyermektől. Útravalónak mindegyiküknek egy tarisznyát adtunk
jó kívánságokkal megtöltve, hogy mindig emlékezzenek az óvodánkban eltöltött időkre. Viszontlátásra
nagycsoportosok, mindig szeretettel gondolunk rátok! A ballagás után megkezdődött a nyári élet az
óvodában. Változó létszámmal jártak óvodába a gyerekek. Igyekeztünk többféle tevékenységet biztosítani
számukra. Sokat énekeltünk, verseltünk, mesét mondtunk és báboztunk. Előkerültek a kézimunkázáshoz
használt eszközök is. Természetesen a játéké volt a főszerep. A jó idő beköszöntével egyre több időt
töltöttünk a szabadban, ahol sokat mozogtak és futkároztak. Kedvelt tevékenységük volt a közlekedési
eszközök használata, a kerékpározás és rollerezés. A homokozóba friss homok került, ahol nagy
örömmel sütöttek és homokvárat építettek. Voltunk túrázni a falun belül, amikor is mindenki hátizsákkal
és napszemüveggel felszerelve érkezett reggel óvodába és tízórai után útnak indultunk a kellemes időben.
A gyerekek nagyon élvezték. Köszönjük Sződi Szilvinek a finom üdítőt, amivel a gyermekeinket a
túrázás során megajándékozta! A könyvtárba is meghívást
kaptunk, hogy kivetítőn nézhessünk meséket. Köszönjük
Nagy Bernadett kedvességét, amivel az óvodásokat
fogadta! Megtörtént a 2020-2021-es nevelési évre a
beiratkozás. A szülők 13 gyermeket írattak be a Detki
Benedek Elek Óvodába. Az óvoda kapuja 2020. augusztus
13-án bezáródott és 2020. szeptember 1-én nyílt ki, hogy a
gyerekek ismét birtokukba vehessék. Nagy változás történt
óvodánkban, hiszen Boza Lászlóné Nóri óvónéni,
intézményünk vezetője, 40 év munkában töltött idő után,
2020. augusztus 31-től felmentési idejét tölti. Jó pihenést
kívánunk Neki! Mindig szeretettel gondolunk rá és
szeretettel látjuk az óvodában!
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Egészségügy
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HÍRE
Korszerű eszközökkel a kismamák és
kisgyermekeik egészségéért!
A Magyar Falu Program jóvoltából a háziorvosi
szolgálat és a védőnői tanácsadó 2 134 419 Ft
értékű, a kötelező szűrővizsgálatok elvégzésére
alkalmas, korszerű eszközökkel lett gazdagabb.
Mindannyian tudjuk, az egészség az egyik
legnagyobb érték az életünkben. A védőnői és
háziorvosi szolgálat feladata, hogy egymással
karöltve megtanítsuk az általunk gondozott
családokat arra, hogyan tudják saját és
gyermekeik egészségét megőrizni és hogyan
tudnak egy hosszú távú, betegségektől mentes
életet kialakítani. Az egészséges életmódra
nevelés,
az
egészségmegőrzés,
a
betegségmegelőzés és a szűrővizsgálatokon való
részvétel már a várandósság idején megkezdődik
és folytatódik a várva várt gyermek
megszületésétől egészen az iskolás kor végéig, a
felnőtt kor küszöbéig. Ha az egészségvédő
magatartás beépül gyermekeink mindennapjaiba
és készséggé válik, akkor biztosak lehetünk
abban, hogy önmagukról felelősségteljesen
gondolkodó, testi-lelki jólétben élő felnőttekké
válnak majd. A kismamák a várandósságuk
idején havonta, a gyermekek születésüktől
kétéves korig 11 alkalommal, azután pedig
évente egyszer vesznek részt kötelező szűrővizsgálatokon. Az általános iskolában 2 évente vizsgáljuk a
tanulóinkat. Ezekhez a vizsgálatokhoz elengedhetetlen a korszerű szakmai eszközök megléte. Éppen
ezért, nagy örömmel vettem birtokba az új magzati szívhang vizsgálót és vércukormérő készüléket. De
gazdagodtunk egy újabb digitális csecsemőmérleggel, egy speciális csecsemő hosszmérővel és egy
modern, a mai kor igényeit kielégítő hallásvizsgáló audiométerrel. Az háziorvosi szolgálat részére Dr.
Franczia Tamás egy hordozható EKG berendezést, egy boka-kar index meghatározó eszközt, egy
prothrombin-INR meghatározó műszert és egy gyorsteszt leolvasó kislabor készüléket vehetett át. Ezúton
is köszönöm az Önkormányzatnak a magam és a gondozottak nevében, hogy pályáztak erre a támogatásra
és az új eszközökkel javították a védőnői tanácsadó felszereltségét!
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Egészségügy
VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének világnapi
ünnepségén a kitüntetettek közül most a bronz fokozatú díjas
Hortolányiné Főczény Edina detki véradásszervező munkáját
ismerhetik meg:
Detk község területén 2011-ben vettem át a szervezői feladatokat
önkéntesként Dr. Gara György háziorvostól, amikor Ő nyugdíjba
vonult. Eleinte évente egyszer, mára már évente három alkalommal
szervezünk véradást. A véradások szervezésébe bekapcsolódtak a
vállalatok, középiskolák, főiskolák, egyetemek, így a településen élő
véradók száma szétszóródik, mindenki a saját munkahelyén,
iskolájában ad vért. Ennek ellenére községünk véradói aktívak, egyegy véradás alkalmával 30-40 fő donor jelenik meg, így
évente elérjük a 100-120 fő véradót. Fontos feladatnak tartom a
fiatalok beszervezését, mint véradókat, hiszen sajnos egyre fiatalabb
donorokat zárnak ki a véradásból különböző betegségek miatt.
Véradóink nagyon lelkesek, nem kell őket ösztönözni. Tisztában
vannak azzal, hogy egy véradás alkalmával 3 ember életét menthetik
meg. Mindemellett az Önkormányzat támogatásával, értékes
könyvekkel köszönhettük meg a donoroknak a véradást, remélem,
hamarosan ismét kedveskedhetünk ajándékokkal a véradóinknak. A
folyamatos és egyenletes vérellátás csak embertársaink önzetlen
segítségével, a véradással oldható meg. A véradás ma is olyan szép,
humánus, önzetlen és nemes cselekedet, ami a legnagyobb erkölcsi
megbecsülést érdemli meg.

Az első képen Bakos András az
53. és ezennel utolsó véradásán
vett részt. A második képen
Bankó
Robert
rendszeres
véradónk látható. A harmadik
képen pedig Udvari Lászlót
tüntették ki a Véradók Ünnepén
százszoros véradóként.
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Közösségi
ÚJ CIVIL SZERVEZET DETKÉRT

Önkormányzati támogatással az idei év nyarán 11 társammal megalakítottuk a ”DETK JÖVŐJE
EGYESÜLET” nevű civil szervezetet. Az egyesület fő feladatköre a települést érintő kulturális,
információs és kommunikációs tevékenységek támogatása és összefogása. Az alakuló ülésre augusztus
24-én került sor a Detk Községi Önkormányzat épületének tanácstermében. Az alakuló ülésen kimondtuk
az egyesület megalakulását, majd megállapítottuk az egyesület alapszabályát. Az alapszabályba célként
megjelöltük zenés-táncos rendezvények, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások szervezését,
gasztronómiai és sportesemények lebonyolítását, valamint hagyományőrző, egészségneveléssel
kapcsolatos és oktatási tevékenységek rendezését. Az egyesület székhelyét is kijelöltük a Faluházban.
Végül az egyesület elnökének megválasztása következett, mely tisztségre engem javasoltak a tagok. Nagy
tisztelettel vállaltam el az egyesület képviselői posztját.
Igyekszem eleget tenni az elvárásoknak és megfelelni ennek a
feladatnak. Az egyesületet azért alakítottuk meg, hogy az
Önkormányzattal együttműködve teremtsünk Detken olyan
közösségi életet, ami fiatalok és idősek számára is
kikapcsolódást nyújt. Szeretném megköszönni a Detk Községi
Önkormányzatnak, hogy elindította ezt a kezdeményezést.
Mára a Detk Jövője Egyesület hivatalosan is be lett jegyezve a
bíróság nyilvántartásában és a Magyarország bíróságainak
honlapján (https://birosag.hu) is megtalálható. Szeretnénk
minél hamarabb pályázni támogatásokra, melyek segítenek
céljaink megvalósításában, hogy a lehető leghamarabb
rendezvényeket tudjunk szervezni.
Boros Zoltán
egyesületi elnök
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Közösségi
ÖRÖKBEFOGADÁS
Mint minden kislány, én is már gyermekként tervezgettem, milyen lesz
majd, ha én is édesanya leszek. Amikor eljött az idő és már konkrétan
beszélgettük és tervezgettük a családalapítást, akkor jött az első csalódás,
hogy ez nem mindig úgy alakul, ahogy az ember eltervezi. 1,5 év
sikertelen próbálkozás után fordultunk orvoshoz és innen kezdve
megkezdődött egy hosszú, fájdalmas és csalódásokkal teli időszak, ami
mind fizikailag, mind lelkileg, mind anyagilag nagyon megterhelő volt. A
sok csalódás után 2014-ben született meg az elhatározás, hogy elindítom
az örökbefogadást. Az első alkalommal, amikor érdeklődni mentem ennek
a menetéről, annyira segítőkészek, empatikusak voltak a gyámhivatalban,
hogy el is indítottam ezt a folyamatot. Innen kezdve felgyorsultak az események. Orvosi alkalmassági,
pszichológiai alkalmassági vizsgálat, örökbefogadási tanfolyam, környezettanulmány és végül kezemben
tarthattam a határozatot, miszerint örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítottak. Ezután csak vártam,
vártam és vártam azt a bizonyos telefont. 2015. október 18-án megcsörrent a telefon. Soha nem fogom ezt
az érzést elfelejteni. Csak hallgattam az ügyintézőt: „Van egy kislány”. Csak záporoztak az
örömkönnyeim, a külvilág szinte megszűnt. Másnap már igyekeztem is Egerbe aktabetekintésre és ekkor
láttam meg az első fotókat róla. Csak simogattam a képet, a könnyeimen keresztül nem győztem
gyönyörködni benne. Tudtam ő lesz az én kicsikém. Az ügyintézők segítőkészségének köszönhetően
hamar sikerült megszervezni a személyes találkozást is. Tele voltam félelemmel, mi lesz, ha nem tudok
mit mondani neki, mi lesz, ha félni fog tőlem, vagy nem leszek neki
szimpatikus. Azt hittem elájulok, amikor megérkeztünk a
nevelőcsaládhoz és egyszer csak megláttam őt és minden félelmem
elszállt. Csak néztem és tudtam, hogy ő nekem született. 2 perc alatt
feloldódott, megfogta a kezem, az ölembe fészkelte magát, majd
labdázni hívott. Másnapi találkozásunkkor már virágot szedett nekem.
Ezután 2 hétig nem látogathattam őt, mert fel kellett készülni itthon a
gyermek fogadására.
Beszerezni az alap dolgokat, amire egy
gyermeknek szüksége lehet: ágy, ruhák, játékok. Ezt követte 1 hét
intenzív ismerkedés, amikor minden nap látogattam, programokat
szerveztünk, ismerkedtünk egymással. Majd 2015. november 25-én
végre hazahozhattam. Azóta éljük a közös életünket. Nekem is át kellett állnom egy teljesen új
életformára, de nagyon sokat tanultam és tanulok én is önmagamról és a gyermekemtől is. Tolerancia,
kompromisszum. Hálás vagyok, hogy én lehetek az anyukája. Erika egy nagyon okos, értelmes lány és a
saját szintjének megfelelően tisztában van azzal, hogy ő az én szívemből született. Örökbefogadása nem
tabu téma, igyekszem mindig korrekt, az értelmi szintjének megfelelő választ adni kérdéseire. Talán
ennek köszönhető az a szoros, szeretettel teli kapcsolat, amit sikerült kiépítenünk, bár ezért mindketten
kemény harcokat vívtunk és vívunk minden nap. Hálásak vagyunk, hogy egy család lehetünk. „ A család
nem ott van, ahová a vér köt, hanem ott, ahol szeretnek….ott, ahol melletted állnak. „
Sulya Erika
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Vallás
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZI HÍREK
A Detki Római Katolikus Templom Francz József egri
kőművesmester terve alapján épült 1794-ben. 1799-ben
szentelték fel, majd 1800-ban került sor a községünk
védőszentjét, sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló főoltárkép
elkészítésére, mely Döringer nevéhez fűződik. A mellékoltár
1831-ben készül, melyet követett Mária alakjának megfestése
1832-ben Puky József festőművész keze által. A templom
jellege szabadon álló, egyhajós, késő barokk stílusú. Vizenyős
területre épült, ezért statikailag többször megerősítésre szorult.
Községünkben élő lakosok 80%-a Római Katolikus keresztény
vallásúnak mondja magát, de mindössze 10%-uk gyakorolja a
vallását. Mint egyházi munkatárs, a falu lakosságának nagy
részét ismerve, tudom, több okból ered ez az alacsony létszám. A
Detki Egyházközség keretein belül több csoport tevékenykedik
és működik, mint az Egyház képviselők csoportja, a Rózsafüzér
Társulat, a Karitász, a 1222. Tarródy István Cserkészcsapat és a
Máriás fiatalok. A mindenkori Plébánossal előre egyeztetett
időpontban van lehetőség a kikérők, keresztlevelek,
keresztelések, esküvők, temetések megbeszélésére. Az időpont
egyeztetése szentmisék után személyesen, vagy a 37/375-037
telefonszámon lehetséges. Szentmisék beíratását, egyházi
hozzájárulás befizetését a Sekrestyében misék előtt vagy után
tehetik meg a Harangozónál. Szívesen segítek egyházi ügyeik
intézésében, ha keresnek! Továbbra is várom az idősebb
korosztályt, közös rózsafüzérünkre, együtt éneklésre, mely
eseményekhez bárki bekapcsolódhat. A szentmisék időpontja
szombat 19 óra és vasárnap 9:30 óra.
2020. augusztus 20-án az államalapítás évfordulójának
ünnepén kenyér és borszentelés követte a szentmisét. Ezen a
napon, Szent István ünnepén az év első aratott búzájából
készült kenyeret és az év első szüretelt szőlőjéből készített bort
áldotta meg a plébános úr. A szentmisét megelőzte a 1222.
Tarródy István Cserkészcsapat cserkészavatása, mely során
Dóbóczi Lindát, mint új cserkésztagot üdvözölhették köreikben
a lelkes cserkészek.
„Jó együtt lenni, jó találkozni, jó közösségben lenni!”
(Böjte Csaba)
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Anyakönyvi események
Születés
Név

Születés ideje

Holló Luca

2020. 08. 13.

Polyák Lia Zorka Vivien

2020. 08. 16 .

Békési Zalán

Szülők

2020. 08. 11.

Békési Márk –
Stefanovszki Lili
Holló István –
Kerestély Eszter
Polyák Tamás –
Szűcs Tünde

Házasságkötés
2020. július 10.
2020. július 25.

Kerestély Eszter – Holló István
Benei Frida – Ferencz Péter

Halálozás
Név

ideje

élt

Tóth Lászlóné Kelemen Erzsébet

2020.07.17.

79 évet

Misik Péterné Sándor Ilona

2020.08.14.

82 évet

Karnok Mihály Istvánné Jóni Eszter

2020.08.27.

74 évet

Orvosi kombinát nyitva tartás
Védőnői tanácsadás:
Kedd: 8:00-9:30 védőnői
Szerda: 8:00-12:00 csecsemő
13-00-15:00 várandós
Péntek: 8:00-10:00 védőnői
Fogorvosi rendelés:
Hétfő: Detk 12:00-20:00
Kedd: Halmajugra 8:00-14:00
Péntek: 8:00-10:00 iskolafogászat
Gyógyszertár:
Hétfő: 15:00-17:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 13:30-15:30
Péntek: 10:00-12:30

Háziorvosi rendelés:
Hétfő: Ludas 07:30-08:30 vérvétel
Ludas 08:30-9:00 receptírás
Ludas 9:00-12:00 rendelés
Detk: 14:00-15:00 receptírás
Kedd: Detk 08:00-9:00 receptírás
Detk 9:00-12:00 rendelés
Szerda: Detk 08:00-9:00 receptírás
Detk 13:00-16:00 rendelés
Csütörtök: Detk 08:00-9:00 receptírás
Ludas 13:00-16:00 rendelés
Péntek: Detk 07:30-08:30 vérvétel
Detk 08:30-9:00 receptírás
Detk 9:00-12:00 rendelés

19

DETKI HÍRMONDÓ

2020.

1. ÉVFOLYAM / 3. SZÁM

Képcsarnok

A felső képen detki
iskolások csoportja sétál
Detken a Rákóczi úton.
Bal alsó képen detki
legények
csoportja
látható. Jobbról balra:
Kiss Ferenc, Pál László,
Salga György, Holló
János, Benedek László.
A széken ül Székely
László.

Detki hírmondó
Kiadja: Detk Községi Önkormányzat
Felelős kiadó: Stefanovszki Tamás
Szerkesztette: Dr. Vona-Túri Diána
Sokszorosító: Colorix Nyomda Kft.

Jobb alsó kép egy, a
Heves Megyei Nap című
újságban
1996.
november
16-án
megjelent
újságcikket
illusztrál,
melyen
Murányi János Varga
Balázs
társaságában
éppen bort fejt.
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