DETKI HÍRMONDÓ 2020.

I. ÉVFOLYAM/4. SZÁM

0

DETKI HÍRMONDÓ 2020.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA

I. ÉVFOLYAM/4. SZÁM

2021. január 1.

Kedves Detki Lakosok!
Ismét eltelt egy év, ami számunkra nem csak „EGY ÉV” elteltét jelzi. Az önkormányzati választás óta
elmúlt időszak sok-sok negatívumot, de megannyi pozitívumot is tartogatott. Egy települést irányítani
és emberek sorsáról dönteni nem könnyű és nem is hálás feladat. Igyekszünk szívvel és lélekkel
teljesíteni ezt a megbízást, igyekszünk mindig a közösség érdekeit szem előtt tartani és Detket a
fejlődés útjára vinni. A megválasztásunk után nem sokkal kérdezték, hogy mit csináltunk eddig, amire
igen nehéz volt felelni egy-két hónap elteltével. Így egy év távlatából már van miről beszámolnunk és
van mit felmutatnunk. Erre kiválóan alkalmas lett volna az október 13-ára kitűzött falugyűlés, melyet
sajnos a Koronavírus járvány miatt el kellett halasztani. Ez a közlemény viszont lehetőséget ad arra,
hogy a falugyűlés anyagát tartalmi formába öltve Önök elé tárjuk. Kérem, használják Detk
Önkormányzat facebook oldalát, ha bárminemű észrevételük akad és természetesen keressenek engem
és képviselőtársaimat is bátran, ha kérdéssel fordulnának hozzánk. Most hátunk mögött hagyjuk az
óévet és az újév kihívásaival kell szembenéznünk. Új év, új lehetőségek! Ez lebeg a szemünk előtt.
Detk Község Önkormányzata és a hivatal valamennyi dolgozója nevében kívánok a településünk
minden lakójának és hozzátartozójának egészségben, szeretetben és békességben gazdag boldog új
esztendőt és minden jót!
Stefanovszki Tamás
polgármester
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AZ FALUGYŰLÉS TARTALMI KIVONATA-AZAZ AZ ELMÚLT ÉV INTÉZKEDÉSEI
Az önkormányzati választást követően az új Képviselőtestületnek
szembesülnie kellett a tényleges 70 milliós állami tartozással - amit sikeresen lenulláztunk -, valamint a közös
hivatal pénzügyi problémáival, mely három éven keresztül évi 16 millió Ft felesleges kiadást jelentett az
Önkormányzatnak. A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításával ezt a jelentős
problémát maximálisan orvosoltuk. A hivatal rendeltetésszerű működése érdekében hivatalvezetőt
alkalmaztunk, aki a törvényesség betartásán túl kimagasló szerepet vállalt a pályázatok megírásában és
benyújtásában. Megszüntettünk továbbá néhány felesleges szerződést (napilapok, postafiók stb.), melyek
hosszútávon tekintélyes többletkiadást vontak maguk után. Rendeztük Ludas községgel a közös orvosi ellátás
elszámolásának zavaros rendszerét, valamint visszamenőleg igényeltük a ki nem fizetett összegeket több
cégtől a meglévő szerződések alapján. Megállapodást kötöttünk a Hatvani Tankerületi Központtal (KLIK),
mely szerint a tornacsarnoknak 65%-ban, míg az iskolai étkezőnek 80%-ban vállalja át az üzemeltetési
költségét. Jelentőségteljes feladat volt a Mátrai Erőmű Zrt. felé kivetett telekadóról szóló rendelet
visszavonása és ezzel egyidejűleg egy támogatási megállapodás jóváhagyása. Az Önkormányzat éves
üzemanyagköltségét sikerült töredékére csökkenteni, amit meglehetősen jól szemléltet a 2018-as évi bruttó 5,2
millió Ft értékű, a 2019-es évi bruttó 5,3 millió Ft értékű és a 2020-as évi bruttó 1,6 millió Ft értékű
üzemanyag fogyasztás közötti árkülönbség. Végül, de nem utolsó sorban eladtuk az Önkormányzat
kihasználatlan Toyota Hylux márkatípusú gépjárművét.
A Széchenyi István utca 30. szám alatti ingatlant, a
Rákóczi Ferenc utca 42/c. szám alatti ingatlant, a Pást panzió hátsó épületét és az Orvosi kombinát lakásait
hosszú távú lakáskiadás jogcímen hasznosítottuk, míg a Pást panzió és a Székelyház szobáit időszakosan
érkező bérlőknek adtuk ki. A Balatonszemesi üdülő egész évben a vendégek rendelkezésére áll igény szerint,
akár az őszi és téli hónapokban is a szezonális ár ellenében. Értékesítésre kínáltuk a Széchenyi István utca 35.
szám alatti, az Árpád utca 4. szám alatti és a Dobó István utca 3. szám alatti ingatlanokat. A Faluház és
konyhai étterem alkalmi igénybevételére bérleti díjat állapítottunk meg. 2020. január 1-től csak az
ingatlankiadás 5,2 millió Ft bevételhez juttatta az Önkormányzatot.
Közmunkaprogramra beadott pályázatunk révén 2 alkalmazott dolgozhat a közterületek
karbantartásán. Az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesül a Magyar Falu Program 1.)
Orvosi eszközök beszerzésének támogatására, 2.) Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére, 3.)
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre, 4.) Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztésére és a
Betlehem Gábor Alapítvány 5.) Testvér-települési együttműködés támogatására benyújtott pályázataival.
Sikeres pályázat révén térítésmentes tanfolyam indulhatott településünkön 6.) Digitális szakadék csökkentése
címmel. Az Agrárminisztérium által kiírt Iskolakerti alapozó alapprogramra, a Magyar Falu Programban
megjelent Meglévő óvodai intézmények épületeinek felújítására és korszerűsítésére, a Belügyminisztérium
által meghirdetett Belterületi utak, hidak, járdák fejújítására és a Falusi civil Alap
Gépjárműbeszerzési támogatására beadott pályázataink tartaléklistára kerültek forráshiány miatt.
A 2020-as évben a Faluház és a Központi konyha korszerűsítése igényelte a
legnagyobb anyagi ráfordítást. A Faluház hullámpala fedésének felújítási költsége 3 millió Ft volt, míg a
Bene-patak gyalogos hídja 1,7 millió Ft ár ellenében készült el. A Balatonszemesi üdülő modernizálása
szintén nagy anyagi kiadást igényelt, számszerűen 2,7 millió Ft-ot. A Központi konyha rendeltetésszerű
működtetése érdekében a kötelező tisztasági festés mellett a dolgozók számára munkaruhát, valamint ipari
mosogatógépet és konyhai eszközöket vásároltunk, mely összesen 3 millió Ft, míg az önkormányzati épületek
esetében a belső szennyvízhálózat eddigi kiépítése 2,7 millió Ft kiadást jelent.
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Az elmúlt időszakban a község 8 oldalas, 4 havonta 200 példányszámban
megjelenő tájékoztató kiadványát egy új, információban gazdag 16-20 oldalas, 4 havonta 500 példányszámban
megjelenő Detki hírmondó váltotta fel, melynek első két számát Gál Piroska, míg második két számát
jómagam, Dr. Vona-Túri Diána szerkesztettük. A korábbi Detki Hírek című kiadvány szerkesztési és kiadási
költsége majd 2 millió Ft volt évente, míg a Detki hírmondó kiadási költsége - ingyenes szerkesztés mellett éves szinten mindössze 500 ezer Ft. Detk Önkormányzat honlapjának (www.Detk.hu) modernizálása is
megtörtént. A honlap mellett Detk Önkormányzat újonnan létrehozott facebook oldala is naprakész
információkat szolgáltat a lakosoknak és minden érdeklődőnek. A személyes képviselő-lakos kapcsolatok
kialakítása végett képviselői körzeteket alakítottunk ki, míg az anonim észrevételek sikeres célba érése
érdekében hirdetőtáblát és ötletládát helyeztünk ki. Az idősebb korosztály igényeinek eleget téve, egy teljesen
új hangosbemondó rendszer kiépítését kezdeményeztük, amely 2,2 millió Ft kiadást vont maga után.
Visszaszorítottuk a jogtalan közétkeztetési segélyeket,
egységesítettük a közétkeztetés költségeit, a konyha számára alacsonyabb árral dolgozó beszállítóktól
rendelünk nyersanyagot a minőség megőrzése mellett, megreformáltuk a gyerekétkeztetést, valamint
népkonyhai juttatásban részesülhet mindenki, aki megfelel a szolgáltatói kritériumoknak.
2019-es évben lignitet, a 2020-as évben barnakőszenet biztosítottunk a rászorulóknak. Az
elmúlt évben a Detk Községi Sportegyesület egyszeri 350 ezer Ft, az újonnan megalakult Detk Jövője
Egyesület egyszeri 300 ezer Ft és a Polgárőrség Detk Egyesület szintén egyszeri 300 ezer Ft támogatásban
részesült. Ez mellet a polgárőrök ingyenesen használhatják a Lada Nivát szolgálataik során. Csatlakoztunk a
Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melynek célja a felsőoktatásban részt vevő Detki diákok pénzbeli
támogatása. Továbbá csatlakozni szeretnénk a diákmunka programhoz is, mely állami támogatással teszi
lehetővé az iskolás gyerekek nyári szünidő alatti foglalkoztatását.
A Faluház és a Wass Albert Községi Könyvtár nyitva tartási idejét csökkentettük, ahol
beiskolázott rendezvényszervezőt alkalmaztunk, valamint megnyitottuk a Tornacsarnokot minden lakos előtt.
Megkezdtük az Adventi díszvilágítás kiépítését, melynek további bővítése a jövőbeli tervek között szerepel,
persze a rendelkezésre álló források tükrében. Rendezvénysátort vásároltunk rendezvények lebonyolításához,
mint a havonta megrendezett garázsvásár, vagy a negyedévente megszervezett gyereknap. A nyári időszakban
nyári napközis táborokat szerveztünk kisiskolások számára. A koronavírus miatt kialakult járványhelyzet
okán számos rendezvényt le kellett mondani, mint a szüreti napok vagy a testvér-települési program.
A Faluőrség megszüntetését követően kértük a
Polgárőrség beszámolóját és gyakoribb járőrszolgálatokat. A Képviselőtestület rendeletet alkotott a
közterületek használatának rendjéről, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Megszüntettük a
futballpálya mögötti illegális szemétlerakó helyet, illetve kamerával és sorompóval szereltük fel a
szemétrakásra alkalmas közterületeket. Közeli terveink között szerepel a térfigyelő kamerarendszer bővítése.
A kérelmünk a kamionforgalom kiszorítása iránt elbírálás alatt van, melyet háromszori forgalomszámlálási
adatsorral támasztottunk alá.
A Képviselőtestület 4 főnek szüntette meg a státuszát, míg 3
fő maga kérte a munkaviszonya megszüntetését. Ebből két megüresedett munkakör lett betöltve. Összesen 5
fővel csökkent az Önkormányzati dolgozók száma.
További információval a képviselőtestületi üléseken tudunk szolgálni, ahová minden érdeklődőt szívesen
várunk!
Dr. Vona-Túri Diána
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pályázat illegális hulladéklerakók felszámolására
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a Belügyminisztérium „Tisztítsuk meg az
Országot!” címmel pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára. Az illegális
hulladéklerakás megnövekedett gyakoriságára való tekintettel, Detk Községi Önkormányzat Dér Tibor
Tamás, kirendeltség-vezető közreműködésével a lehető leghamarabb benyújtotta igényét a kiírt
támogatásra. A 100%-os intenzitású támogatás összege 1 000-5 000 fő lakosságszám közötti település
esetén 3 millió forint is lehet.
Bursa Hungarica ösztöndíj program
Detk Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet alapján a 2021. évre felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A Bursa Hungarica célja a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az
ösztöndíjpályázatra azok a Detk település területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók
jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Szociális tüzelőanyag-támogatás
A 2020-as évben az Önkormányzat beadta igényét a Belügyminisztérium által kiírt Szociális tüzelőanyagtámogatásra, melyre 5000 fő alatti települések önkormányzatai pályázhattak. A pályázat célja, hogy a téli
időszakban a tüzelőanyag mennyiségi kibővítésével segítsük a rászoruló családokat és az idősebb
korosztály tagjait. Az Önkormányzatnak 473 075 Ft támogatást ítélt meg a Belügyminisztérium, melyben
meghatározó mutató volt a közfoglalkoztatottak száma, az aktív korúak ellátásában részesülők száma, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma és a 80 év feletti lakosok száma. A
támogatásban részesülők barnakőszenet kapnak zsákos kiszerelésben.
Játszótérépítés
A közterületi játszótérfejlesztésre irányuló nyertes pályázat révén szeptemberben végre kezdetét vette a
meglévő, de életveszélyes játszótér fejújítása. A téli hónapok beálltával elsődlegesen a műhelymunkák
zaz
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alkotják a megbízatás fő vázát, míg a kültéri munkálatok a kora tavaszi hónapokra lettek ütemezve. A
kivitelező tervei szerint a játszótér tavaszra kerül átadásra.
Elhanyagolt telkek rendbetétele
Településünkön számos lakatlan, gondozatlan és elhanyagolt telek rontja a község összképét. Ami a
súlyosabb gond, hogy a burjánzó növényzet a szomszédos telkeken is megveti a lábát, keserűséget okozva
a rendszerető és gazdálkodni vágyó tulajdonosoknak. Az Önkormányzat folyamatosan értesíti az
elhanyagolt telkek tulajdonosait, akik nem minden esetben reagálnak a felszólításra. Ezennel szeretnénk
minden érintettet megkérni, hogy a községi együttélés alapvető szabályait szem előtt tartva alakítsák ki
lakóépületeik környezetét.
Fásítási program
Az utóbbi években az örökzöld tujákat tömegesen támadták meg a pikkelylevél barnulás és hajtáselhalás
nevű betegségeket okozó gombák a település közterületein és - tapasztalások szerint - magán udvarokon
is. A 2020-as nyár folyamán ennek okán számos beteg egyedet kellett eltávolítani. Sem az önkormányzat
épülete előtti tujákat, sem a játszótér hatalmasra nőtt örökzöld tujáit nem kímélték a kórokozók, ezért az
őszi időszakban aktuálissá vált ezeknek a növényeknek a kollektív eltávolítása a további fertőzés
megakadályozása végett. A beteg fák kivágásával egyidejűleg gondoskodni kellett a pótlásról, melyre a
közönséges platán, a vérszilva, a vérbükk és a virágos kőris bizonyult a legalkalmasabbnak. Habitusuk és
kórokozókkal szembeni ellenálló képességük révén, parkosítás céljából ez a négy fafaj tűnt a
legmegfelelőbbnek.
Ünnepi megemlékezések
Az 1956. október 23-án kezdődő és november
11-én véget érő forradalom és szabadságharc
áldozataira Detk Község Képviselőtestülete a
kopjafa megkoszorúzásával emlékezett meg a
Detki temetőben október 23-án.

Mindenszentek ünnepe, a mennyország ünnepe,
amikor a szenteket, elhunyt szeretteinket és
mindazokat
köszöntjük,
akik
már
a
mennyországban vannak. Gyertyát gyújtottunk
és imádkoztunk értük a halottak napján, a
tisztuló egyház ünnepén. A halottainkra
emlékezve nem feledkezhetünk meg hősi
halottainkról sem. A temetőben tartott szertartást
megelőzően koszorúzással rótta le kegyeletét
Detk Község Képviselőtestülete az I. és II.
világháborús hősök előtt.
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BESZÁMOLÓ TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
A Képviselőtestület szeptember 24-ei ülésén döntést hozott az orvosi ügyelet
többletfinanszírozásának biztosításáról, a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról és Tehetséges Gyermekeinkért Detk Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról.
Ezen az ülésen került sor a Mátrai Erőmű Zrt. tervezett bányanyitásával összefüggésben - a 3. számú
főútvonal áthelyezésével kapcsolatosan szükséges - Detk településszerkezeti tervének és a Detk Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 10/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására. Döntött továbbá a
Képviselőtestület az óvodai sportterem megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról is.
Az október 14-ei rendkívüli ülés során is számos napirend került tárgyalásra. A Hatvani
Tankerületi Központ részére a következő évi beiskolázási körzethatárok kialakításához adott véleményt a
Képviselőtestület, valamint elfogadta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása módosítását. A Tehetséges Gyermekeinkért Detk Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
lemondását követően megválasztásra kerültek a közalapítvány kuratóriumának új tagjai, valamint egy
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díja került meghatározásra. Zárt ülés keretében került sor a
Detki Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjének megbízására.
Az október 29-ei ülésen sajnos a Képviselőtestület nem volt határozatképes, ennek ellenére
meghallgatta
a Detki Tanulók Támogatására Alapítvány, valamint a Detki Római Katolikus
Egyházközség beszámolóját.
A november 2-ai rendkívüli ülésen az Árpád utca 4. szám alatti ingatlan eladásáról, és illegális
hulladéklerakó felszámolására történő pályázat benyújtásáról döntött a Képviselőtestület, továbbá a Detk
Jövője Egyesület támogatásáról született döntés. Az ülés végén, zárt ülés keretében döntöttek a
képviselők a Detk Központi Konyha intézményvezetői megbízásáról.
Dér Tibor Tamás
kirendeltség-vezető
SZENNYVÍZRÁKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Végéhez közeledik a szennyvízberuházás településünkön. 2020. november 26-án mindenki kézbe vehette
a levelet, ami értesítette a Lakosságot, hogy rá lehet csatlakozni a szennyvíz gerincvezetékre. A teendők a
következők:
Mindenki a saját udvarán vállalkozó segítségével vagy önerővel be kell, hogy vezesse az
lakóépületi kivezetésig a csővezetéket (sokan ezt már megtették).
2020. november 26-ától van lehetőség arra, hogy mindenki rácsatlakozzon a már bevezetett
csőrendszerre vállalkozó segítségével vagy önerővel.
Ha megtörtént a csőrendszer bevezetése és a rácsatlakozás, akkor értesíteni kell a Heves Megyei
Vízmű Zrt. megbízottját a 30/355 7452-es telefonszámon, hogy elvégezze az ellenőrzést.
Az első ellenőrzéskor 3613 Ft fizetendő, amikor a vízóra rögzítése és ellenőrzése is megtörténik.
Érdemes mielőbb elvégezni, vagy elvégeztetni a rákötést, mivel a próbaüzem végéig - 2021. május
vége - nem kell szennyvízdíjat fizetni, ugyanakkor a következő hónapokban várhatóan sor kerül a
kommunális szennyvíz elhelyezés jogszerű végrehajtásának ellenőrzésére.
Ha nem tudja valaki számlával igazolni a szennyvíz rendszeres elszállítását, akkor
szennyvízbírság (talajterhelési díj) kiszabása várható. Kérjük a Lakosságot, éljenek ezzel a lehetőséggel
és minél hamarabb csatlakozzanak rá a hálózatra, mert csak úgy teljesülhet a próbaüzem 100%-osan.
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AMIT A VÉRADÁSRÓL TUDNI KELL

Fontosabb telefonszámok
Segélyhívás:112
Mentők:104
Tűzoltók:105
Rendőrség:107
Jegyző: 37/360-086
Polgármester: 37/375-015
Alpolgármester: 30/943-9054
Kirendeltség vezető: 37/375-015
Körzeti megbízott: 20/776-8182
Háziorvos: 37/375-042
Védőnő: 37/575-012
Fogorvos: 30/599-6757
Gyógyszertár: 37/375-189
Könyvtár: 37/575-050
Iskola: 37/375-051
Óvoda: 37/375-119

A vér bonyolult és igen sokrétű feladatot ellátó szövet.
Nélkülözhetetlenül
szükségünk
van
vérre,
vérkészítményekre, vérből készült gyógyszerekre, mert
egyre több a nagy vérveszteséggel járó súlyos baleset, a
műtéti technika fejlődésével egyre bonyolultabb és egyre
nagyobb vérigényű műtétek is megoldhatók. Különösen
figyelnek, hogy a donor egészsége ne károsodjon a vér
levétele során, a beadásra kerülő vér pedig ne ártson a
betegeknek. A véradók biztonsága 100 százalékos! Ma
már kizárólag egyszer használatos eszközökkel
dolgoznak, így kizárt a fertőzés lehetősége. A vérvételt
megelőző és a véradást követő vizsgálatok
szűrővizsgálatként is működnek. Esetleges betegségek
tüneteire hívhatják fel a figyelmet. Hagyományos
véradás során 450 ml vért vesznek le a donortól. Ez nem
káros a szervezetre, mivel a vérraktárakból a vér
folyamatosan bekerül a keringésbe. Donor lehet
minden 18 és 65 év közötti egészséges felnőtt ember, a
férfiak akár 5-ször, a nők maximum 3-szor adhatnak vért
egy évben. Két teljes véradás között legkevesebb 56
napnak kell eltelnie. Minden véradást orvosi vizsgálat
előz meg, a véradásra való alkalmasságot jelenleg
Magyarországon mindig orvos dönti el, a leendő véradó
részletes kikérdezése - korábbi és jelenlegi betegségeiről,
egészségi állapotáról -, és fizikális vizsgálata után.
Az orvosi vizsgálat vérnyomás-mérésből, szív és a tüdő
meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók tapintásából, a
látható nyálkahártyák meg-tekintéséből áll. Megnézik
vér hemoglobin koncentrációját is (első véradóknál az
előzetes vércsoport-meghatározás is megtörténik). Ha a
vizsgálat során eltérést találnak, akkor időlegesen vagy
véglegesen kizárják a donort a véradásból. Mindig van
lehetőség arra, hogy a hozzátartozóink gyógyulásához
szükséges vért a családtagok, barátok adják. A véradásra
való jelentkezéskor jelezni kell ezt a szándékot. Az
irányított véradásra jelentkezőknek ki kell tölteniük egy
nyilatkozatot. Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot
igyon a donor, illetve egyen a vérvétel előtt. Fényképes
igazolványt kell bemutatni az adatok felvételéhez, pl.
személyigazolvány,
diákigazolvány,
jogosítvány,
valamint a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is vinni kell.
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A WASS ALBERT KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS A FALUHÁZ HÍREI
Online kölcsönzés
A Koronavírus okozta járványhelyzet miatt, sajnálatos módon időszakosan be kellett zárni a Wass Albert
Községi Könyvtárat. Ezért létrehoztunk egy új lehetőséget az olvasók számára. Könyvtárunk online
kölcsönzést kínál, ahol az olvasók az online katalógusból kiválaszthatják számukra a könyveket. Kérések
leadása a könyvtár facebook oldalán üzenetben vagy telefonon (37/575-050) is lehetséges. Az
összekészített könyvcsomagokat a Faluház előtt lehet átvenni előre egyeztetett időpontban. Így kivétel
nélkül mindenki megkapja a kiválasztott könyveket. Reméljük ezzel is hozzásegíthetjük Önöket
élhetőbbé tenni ezt a nehéz időszakot.
Bátran éljenek a lehetőséggel!
Halloween séta
Idén ismételten, immár második alkalommal sikerült megrendezni a gyerekek és felnőttek körében
egyaránt kedvelt Halloween sétát, mely során gyerekek és szüleik tömegesen vonultak végig Detk utcáin
jelmezekbe (és persze maszkba) bújva, lámpásokkal a kezükben cukorkákra vadászva. Köszönet az Olívia
35 pizzériának és étteremnek a felajánlott meleg teáért és a finom pizzákért, valamint hálásan köszönjük
minden állomásnak a felajánlott édességet.

8

DETKI HÍRMONDÓ 2020.

Kultúra

I. ÉVFOLYAM/4. SZÁM

Garázsvásár
Mára már hagyománnyá vált, hogy havonta egyszer
garázsvásárt rendezünk a Faluház udvarán, kivétel az őszi
esős idő és a téli hónapok. Ez az a vásár, ahová bárki
elhozhatja, azt a portékáját, amit el szeretne adni
(ékszerek, bizsuk, ruhák, játékok, könyvek, régiségek,
gyűjtemények, növények, édességek, lakberendezési
tárgyak, műszaki cikkek stb.)
A garázsvásár egy
napsütéses délelőtt jó kis program lehet eladóknak és
vevőknek egyaránt. Itt nem csak az áruk eladása a fő
szempont, hanem a közösségi élet fellendítése a lakosok
számára. Hiszen akik vásárolnak, megjelennek a
programon, azok szívesen váltanak egy-két szót
egymással. Örömmel látjuk, hogy egyre inkább
megkedvelték a garázsvásárt az emberek. Igényt tartanak
ezekre a vásárokra. Későbbiekben szeretnénk bevezetni a
falu életébe a termelői vásárt, melynek remélhetőleg
legalább ilyen sikere lesz.

Adventi gyertyagyújtás
A Képviselőtestület és az Egyházközség tagjai úgy
tervezték, hogy minden advent vasárnapot megelőző
szombat este a szent mise után gyújtják meg a község
adventi koszorújának gyertyáit. A korlátozások miatt
sajnos a gyertyagyújtáson csak egy-egy személy
vehetett részt. A többiek otthon imával ünnepelték az
adventet, a várakozás időszakát. Advent első hétvégéjén
Urbán Imre plébános felszentelte az adventi koszorút,
majd Stefanovszki Tamás polgármester meggyújtotta az
első gyertyát. Advent második vasárnapján Dr. VonaTúri Diána alpolgármester gyújtotta meg a remény
gyertyáját. A harmadik advent vasárnap Nagy István az
Egyházközség elnöke gyújtotta meg a rózsaszín
gyertyát. Advent negyedik vasárnapján pedig Urbán
Imre plébános gyújtotta meg az utolsó gyertyát az
adventi koszorún. Minden alkalommal Kovács Bogi
színvonalas előadása zárta a rövid, de annál meghittebb
ünnepi megemlékezést, mely az Önkormányzat
facebook oldalán online lett közvetítve.
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DETKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A sikersztori folytatódik!
Vajon a tanulók, vagy én várom jobban a német nyelvi tanulmányi
versenyeket? Erre a kérdésre nehéz lenne válaszolni. Hiszen a
gyerekek előtt mindig ott vannak a felsőbb évesek követendő példái,
akik a német nyelvvel az elmúlt közel húsz évben szebbnél-szebb
sikereket értek el. Egyúttal azt is látják, hogy egy versenyen elért
oklevél egyben egy remek ajánlólevél is a gimnáziumi felvételi során.
A német versenyek bajnokainak képzeletbeli tablójára ezúttal Fecske
Boglárka 8. osztályos tanuló neve került föl. Bogi a hatodik és hetedik
osztályban elért eredményeit múlta felül, amikor a Neumann János
Gimnázium német nyelvi versenyén a 3. helyet érte el. Az idei évben a
szervezők a személyes találkozók helyett online internetes kapcsolat
segítségével bonyolították le a két fordulót. Az első fordulóban a
versenyzőknek időre kellett egy nyelvtani tesztet megoldaniuk. A
második fordulóban a gimnázium két tanára előtt egy választott
témáról kellett német nyelven minimum 5 percig beszélni, amelyet kötetlen beszélgetés követett
természetesen német nyelven. Bogi a német nyelv mellett a „Mi Európánk” elnevezésű versenyen is
megmérettette magát, ahol szintén bekerült a döntőbe és végül a 4. helyezést érte el. Gratulálunk ehhez a
remek teljesítményhez! Biztos vagyok benne, hogy ez a szép történet folytatódik, hiszen a hetedik
osztályosok is már túl vannak az első fordulón és készülnek a következő fordulókra. A lecke fel van adva!
Mihalov Nándor
német nyelv és földrajz szakos tanár

10

DETKI HÍRMONDÓ 2020.

Oktatás

I. ÉVFOLYAM/4. SZÁM

DETKI BENEDEK ELEK ÓVODA HÍREI
„Itt van az ősz, Itt van újra”
Örömmel vártuk a szépen kitakarított óvodába, szeptember első napján a gyerekeket. Természetesen az
Oktatási Hivatal és az EMMI utasítását mindig szem előtt tartva indult óvodánkban a gyerekek nevelése.
Ilyen intézkedések voltak: - csak maszkban léphetnek a szülők a gyerekek öltözőjébe, minden felnőttnek
fertőtleníteni kell a kezét belépés előtt, csak egészséges gyermek és felnőtt látogathatja az óvodát, nem
keveredhetnek a csoportok egymással. Október 1.-től, hőmérsékletet mértünk a gyerekeknek és a
dolgozóknak, csoportba lépés előtt.
A nevelési évet 15 kiscsoportos és 21 középső-nagycsoportos gyermek kezdte meg. Az új kicsik, hamar
megszokták az óvoda légkörét, a szabályrendszert. Büszkék vagyunk rá, hogy más településekről is
érkeztek gyerekek, mind a két csoportba. Szeptember. 30-án, a mese világnapján a Detki Benedek Elek
Óvoda névadóját köszöntöttük a Szülői Szervezet által felajánlott virággal és mécsessel. Ezen a héten
Benedek Elek meséit dolgoztuk fel a gyerekeknek.
A járványügyi intézkedéseknek megfelelően sajnos az őszre tervezett nyílt műsoraink, amit máskor a
szülők jelenlétében tartottunk, elmaradtak. Az ilyenkor szokásos Márton nap is, csak külön csoportonként
került megrendezésre. Mi úgy láttuk, hogy a gyerekek nagyon élvezték. Számtalan programmal
készültünk mind a két csoportban: Megismerkedhettek Márton történetével, libát gyurmáztak, festettek,
majd nyakláncot készíthettek, minden gyermek saját mécsest készített, amit haza is vihettek, hogy miután
besötétedik, otthon tudjanak vele sétálni. November. 11-én, izgatottan érkeztek óvodába, hiszen alig
várták, hogy tízóraira elfogyasszák a Szülők által felajánlott finomságokat, amelyek az óvoda konyháján
kerültek elkészítésre: libazsíros kenyeret, lilahagymával, teát, sós és édes kekszeket. Ezen a napon, még
az a gyermek is jó ízűen falatozott, aki egyébként máskor alig étkezik. Külön meglepetés volt számukra
Holló Albert és családja felajánlása, 2 nagy libát hoztak a gyerekeknek ketrecben, hogy mindenki élőben
is megcsodálhassa az állatokat. Nagyon köszönjük, hogy hozzájárultak, ahhoz, hogy minden gyermek
nagyon jól érezte magát ezen a csodás napon!
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DETK JÖVŐJE EGYESÜLET HÍREI
Adventi bálababák
Detk Jövője Egyesület pályázatot hirdetett adventi bálababák
öltöztetésére, melyre családok jelentkezhettek, annak érdekében,
hogy advent első vasárnapjára szebbnél-szebb ruhába öltöztessék
a bálából összeállított babákat. A falu négy pontján elhelyezett
bálákat, az adventnek megfelelő alakoknak megfelelően kellett
ruhába bújtatni. A település faluszéli báláját Túri Tibor és Túriné
Kiss Magdolna öltöztette Mikulásnak családjával. Az Áfésszel
szemben lévő buszmegállóban Vona Ádám képviselő és Dr.
Vona-Túri Diána alpolgármester angyalkát ábrázoló bálababát
csinosítottak gyermekeikkel. A Postával szemben álló
bálakompozíciót Bakos Dénes és Bakosné Baranyi Andrea
gyermekeikkel öltöztették fel krampusznak és végül, de nem
utolsó sorban a Rákóczi és Sport úti kereszteződésben álló
bálababát a hivatalban dolgozó lányok, Nagy Istvánné Katika,
Tenyák Viktória, Német Zsuzsanna és Szabó Petra varázsolták hóemberré. Az egyesület tagjainak igen
nehéz dolga volt a zsűrizés során. Mivel minden pályázó csapat kiváló munkát végzett, a tagok úgy
döntöttek, hogy mind a négy induló csapat megérdemli a jutalmat. Köszönet a Hesi Sütőipari Kft.-nek,
Misik Eszternek, Fábián Orsolyának és a P&G-nek a felajánlásokat, valamint Misik Péternek és Boros
Zoltánnak, akik meleg teával és sok-sok finomsággal látták el az önkéntes bálaöltöztetőket.

Rajzpályázat
December 1-ei határidővel nyújthatták be kisiskolások és óvodások az elkészült rajzaikat a Detk Jövője
Egyesület által meghirdetett rajzpályázatra. A rajzpályázat témája a P&G cég által forgalmazott termékek
használata a mindennapokban. Számos munka érkezett, ami igencsak komoly fejtörést okozott a zsűri
tagjainak, hiszen minden rajzot készítő gyermek nagyon szépen és alaposan ábrázolta, hogy milyen
aterékek
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termékeket használnak a mindennapokban, melyeket a P&G forgalmaz. A három legjobb munkát díjazta
a zsűri. Harmadik helyezést ért el Mészáros Anna, 5. osztályos tanuló. Második helyezett lett Jurecska
Lívia, 4. osztályos tanuló és a dobogó első helyére Miklós Miriam, 5. osztályos tanuló került. A dobogós
helyezettek és minden pályázó Kovácsné Urbán Katalin és a P&G által felajánlott ajándékcsomagokkal
gazdagodtak. Gratulálunk nekik!
1. helyí: Miklós Miriam

2. hely: Jurecska Lívia

3. Mészáros Anna

Detk Jövője Egyesület
DETKI SPORTLÖVÉSZ NÖVENDÉKEK
Idén szeptemberben csatlakozott a
nagy múlttal rendelkező VAMAV
Lövész Sportklubhoz négy detki
fiatal. Dobóczi Linda, Hajdu
Csongor, Hajdu Zalán és Pelle
Sándor Bene. Heti 2 alkalommal
vesznek részt edzésen, ahol
elsajátítják a légfegyver lövészet
technikáját. Lelkesek és sikeresek.
Ezt
bizonyítja,
hogy
első
versenyükről éremmel tértek haza.
Korosztályonként díjazták őket.
Lány-összetett 2. hely és 20092011 korcsoport 5. hely: Dobóczi
Linda. 2009-2011 korcsoport 3.
hely: Hajdu Csongor. 2006-2008
korcsoport 1. hely: Hajdu Zalán.
Gratulálunk nekik és további
sikereket kívánunk!

Hajdú-Kása Viktória
13

DETKI HÍRMONDÓ 2020.

Vallás

I. ÉVFOLYAM/4. SZÁM

RÓMAI KATOLIKUS KERESZTÉNY ÜNNEPEK
▪ Január 1. (Mária és Béke Világnapja)
▪ Január 6. Vízkereszt
▪ Február 3. Balázsolás (torok megáldás) Gyertyaszentelő
▪ Farsang
▪ Hamvazószerda
▪ Nagyböjt (tartós élelmiszergyűjtés, mely községünkben nehezebb sorsú
embertársaink között kerül kiosztásra)
▪ Virágvasárnap (barkaszentelés)
▪ Nagycsütörtök (utolsó vacsora emléke)
▪ Nagypéntek (Jézus halálára emlékezünk)
▪ Nagyszombat (főünnep: Jézus feltámadásának ünnepe, gyertyás körmenettel este, fáklyásokkal, hordozó Máriával-Máriás lányokkal,
cserkészekkel
▪ Húsvétvasárnap
▪ Búzaszentelés, Búcsú (védőszentünk Szt. György napja)
▪ Pünkösd
▪ Szentháromság vasárnapja
▪ Tanévzáró mise
▪ Elsőáldozás-bérmálkozás
▪ Úrnapja (4 virágsátor készítése)
▪ Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe (zarándoklat Szentkútra)
▪ Augusztus 20. Államalapítás ünnepe, kenyér és borszentelés, (kóstolás)
cserkészeskü, cserkészavatás
▪ Szeptember: Tanévnyitó mise (már ekkor jelezzék a gyerekek és
szüleik a Hitoktató és Plébános felé elsőáldozási, bérmálkozási
szándékukat)
▪ Szeptember végén: Zarándoklat Gyöngyösre (Máriás lányokkal és
cserkészekkel) Hordozható Mária szobrok találkozója
▪ Október: Eger/Ministráns találkozó
▪ November 1. Mindenszentek ünnepe, temetői, templomi szertartás
halottainkért, síremlék megáldás a temetőben (Harangozónál előre
bejelentett síremlékek)
▪ November 2. Halottak napja
▪ December: Adventi idő (tartós élelmiszer gyűjtés)
▪ December 24. Szenteste, Jézus születésének ünnepe (Szentmise után a
templom előtt bejgli, forralt tea és bor kínálása)
▪ December 25-26. Karácsony
▪ December 31. Szilveszter (év végi Hálaadás)
"Fát ültetsz a kertben, és öntözöd, s gondját viseled, hogy nagyra nőjön
és kibontakozzon, s ez által szebb legyen a világ. Látod a betegeket, a
tudatlan gyermekeket, tanulsz, képzed magad, gyógyítasz, tanítasz,
megálmodsz, küzdesz azért, hogy megvalósuljon álmod, terved. Ezzel
változik a világ, változol Te is, változik minden körülötted, megújulsz,
és megújul a világ."
(Böjte Csaba)
Kovácsné Urbán Katalin
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Anyakönyvi események

Név

Szülők

Ideje

Szőke Sára

2020.09.05.

Szőke Balázs - Takács Mónika

Molnár Botond

2020.09.08.

Molnár Gergő - Kocsis Katalin

Pásztor Heléna

2020.09.21.

Pásztor Gergő - Kelemen Dorina

Benyik Boldizsár

2020.10.12.

Benyik András - Papp Petra Alexandra

2020. szeptember 12.

Balázs Noémi - Takács Tamás

2020. október 31.

Gause Alexandra - Szabó Olivér

2020. november 7.

Turáncsics Noémi - Szücs Csaba Márk

2020. november 21.

Danó Dalma – Kelemen Péter

Név

Ideje

Hegyes Mihályné Tóth Erzsébet

2020.10.17. 88 évet

Tóth Istvánné Schmuck Gizella

2020.10.17. 88 évet

Nagy György Attila

2020.11.01. 79 évet

Csubák József

2020.11.16. 53 évet

Molnár Jánosné Dege Irma

2020.11.28. 62 évet

Fegecs Sándorné Kovács Margit

2020.11.30. 88 évet
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A felső képen a Heves Megyei Nap
című újságban 1996. október 8-án
megjelent cikk képrészlete látható,
melyen Terstyánszki Lóránt saját
termesztésű, közel 30 kg-os
termését mutatja be.
A bal alsó képen Misik Péter
András-napi
disznóvágás
mozzanatait ismerteti az 1994.
december 1-én megjelent Heves
Megyei Nap című újságban.
A Jobb alsó képen Póka József
búzakalászból készít koszorúkat és
más műremekeket. A kép a Heves
Megyei Nap című újság 1996.
augusztus 7-ei számában tekinthető
meg.

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