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Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Lakosok!

Köszönet
illeti
Vona
Ádám
Képviselőnket, aki szabadidejét nem
sajnálva, munkadíjat nem számolva fel
készítette el a Balatonszemesi Szieszta
üdülő szabadtéri játszótéri
elemeit,
valamint a hangosbemondó egységek
fagyvédelmét
szolgáló
szigetelt
faszerkezeteket.

Ha visszatekintünk az elmúlt évre, azt láthatjuk,
hogy egy igen nehéz és páratlan időszakot
hagytunk a hátunk mögött. A Koronavírus
járvány okán hatályba léptetett különleges
jogrend jelentős korlátokat állított, mind a
Képviselőtestület, mind az Önkormányzati
dolgozók elé. Míg egyes szolgáltatást nyújtó
intézmények rendhagyó módon működtek, volt
olyan létesítmény, amit hónapokra be kellett
zárnunk. Biztosan ismerik a mondást, miszerint
„csendes tenger nem nevel ügyes tengerészt”. A
lecke fel volt adva és úgy tűnik levizsgáztunk.
Ambíciókkal, tervekkel és hatalmas lendülettel
vágtunk bele a 2021-es évbe. Számos pályázatot
nyújtunk be ismét olyan támogatásokra, melyek
településünk fejlődését segítikheti elő. Dolgozunk,
hogy Detk még élhetőbb legyen és, hogy minél
több fiatal család találja meg otthonát nálunk.

A szociális tüzelőanyag támogatás
során kiosztásra került barnakőszén
háztartásokhoz való eljuttatásában nagy
segítségünkre volt Viktor László és fia,
Viktor Péter, akik térítésmentesen
szállították ki a tüzelőanyagot a
rászoruló családoknak.
Köszönjük
nekik!
Továbbá köszönjük Benyik Andrásnak
és Papp Petrának, az Olívia 35 Pizzéria
és településünket
Étterem tulajdonosainak, hogy
rendszeresen
támogatják
az
önkormányzati rendezvényeket.
Stefanovszki Tamás
polgármester
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Önkormányzati hírek
Kamionforgalom korlátozása

Önkormányzati hírek

Háromszori
forgalomszámlálási
adatsor
benyújtását követően tárgyalásokat folytattunk Horváth
László országgyűlési képviselővel, aki látogatásai során
személyesen is megtapasztalhatta a kamionforgalom
által felmerülő problémákat. Pályázati lehetőségeink és
beruházási terveink megvitatásán túl azt kértük, hogy a
kamionok és nagyteherautók településünkre való
behajtásával kapcsolatban több szervezet és település
képviselőjének bevonásával vitassuk meg a szabályozás
lehetőségeit.

A 2020-as évet megelőzően a belföldi
gépjárművek után beszedett gépjárműadó a települési
önkormányzatok vagyonát gyarapította. Azonban a
92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet alapján a települési
önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett
gépjárműadó teljes összege a 2020-as évtől kezdve
sajnálatos módon nem a települési önkormányzatot, hanem
a központi költségvetést illeti.
Detk Községi Önkormányzatnak az iparűzési
adóról szóló 10/2004. (IV.29.) Önkormányzati rendelete
szabályozza Detk illetékességi területén állandó jelleggel
végzett
vállalkozási
tevékenységek
adózási
kötelezettségeit, melynek összege 2%. A 639/2020. (XII.
22.) Kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és
középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke
legfeljebb 1 % lehet.
Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestület
döntése alapján a 2020-as évben karácsonyi ajándékként az
Óvoda egyszeri 30 000 Ft értékű, minden detki háztartás
5000 Ft értékű, míg az önkormányzati dolgozók egyszeri
nettó 50 000 Ft értékű támogatásban részesültek. Továbbá
a 2021-es évben az önkormányzati dolgozók részére havi
8000 Ft értékű hozzájárulást ítélt meg a testület SZÉP
kártya formájában. Bizakodunk benne, hogy a
Képviselőtestületnek a következő években is lesz
lehetősége támogatási ügyekben dönteni az erre fordítható
források tekintetében.
A Balatonszemesi üdülő a múlt év nyári
szezonjában teltházzal működött, hozzásegítve az
Önkormányzatot ~ 3 millió forint bevételhez. Hogy ezt a
bevételi forrást növelni tudjuk, beruházásokat kell
eszközölnünk. Első körben a tetőtéri ablakok cseréjét kell
megvalósítani a megfelelő működés érdekében. Ennek a
beruházásnak a költsége minden utómunkálatot beleértve
megközelíti a 9 millió Ft-ot.

A kamionforgalom kiszorítására irányuló tárgyalásra
február 18-án került sor a Detk Községi Önkormányzat
tanácstermében, melyen képviselte magát Horváth
László országgyűlési képviselő, Juhász János rendőr
ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetője, dr.
Lakatos Rozália Halmajugra polgármester asszonya,
Szarvas László Visonta polgármestere, Thoroczkay
Zsolt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
főosztályvezetője, Szabó Zoltán a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Heves megyei igazgatója és Bóna
Róbert, a Mátrai Erőmű bányaigazgatója. Az ülés
pozitív
eredményekkel
zárult,
azonban
a
megvalósításhoz további tárgyalások szükségesek.
Horváth László képviselő úr az egyeztetés
eredményeként megszületett javaslatot továbbítja a
Kormány felé, hogy mielőbb elkezdődhessenek a
tervezési munkálatok. Reményeink szerint hamarosan
csendesebb
és
nyugodtabb
forgalommal
szembesülhetünk Detk utcáin.

Az eddig üresen és kihasználatlan álló Tájházat,
hosszú távú raktározási célra adtuk ki havi 11 500 Ft
ellenében. Továbbá sikerült eladni az úgynevezett EDE
házat, ezzel mindhárom eladásra kínált önkormányzati
tulajdonú ház megtalálta új gazdáját.
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Kérjük Önöket, hogy a szennyvízhálózatot
kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használják,
vagyis csak kommunális szennyvizet juttassanak a
hálózatba. Felhívjuk a figyelmüket, hogy, szálas és
szilárd anyagok, textíliák, műanyagzacskók és hasonló
kommunális hulladékok dugulást eredményeznek, mely
az egész település hálózatrendszerében okoz
funkcionális zavart. További veszélyt jelentenek a
szennyvízhálózat működésére az állatoktól származó
szerves hulladékok, benzin, valamint olajok és zsírok.
Lakossági használt sütőolaj begyűjtésre
alkalmas edények kerültek kihelyezésre az Árpád utcán
a Detki Régészeti Múzeum előtt, valamint a Sport úton
a Sportöltöző bejáratánál. Lezárt PET palackban vagy
zárt befőttesüvegben kérjük a gyűjtőbe helyezni az
olajat, hogy a rendszer „cseppmentes” maradjon. Az
összegyűjtött olajból a feldolgozás során bioetanolt
készítenek, ezáltal 100%-ban újrahasznosításra kerül.
Környezetünk védelme érdekében kérjük, használják a
szelektív gyűjtési rendszert, ezzel is támogatva a
Polgárőrség Detk Egyesületet.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az iskolás
gyermekek testi épségének megőrzése érdekében és a
forgalmi dugó elkerülése végett a templom előtt álló
veszélyjelző tábla alá egy megállni tilos tábla került
kihelyezésre. A megállási tilalom az útpadkára is
vonatkozik, melyet a Rákóczi Ferenc utca, a Széchenyi
István utca, az Árpád utca és Jókai Mór utca
kereszteződése old fel. Az Árpád utca 2. szám előtt lévő
távolsági korlátozás tábla helyett szintén egy útpadkára is
vonatkozó megállni tilos tábla lett kihelyezve, melyet a
Mátyás körút és Árpád utca kereszteződése old fel.
Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Kedves Lakosok! Kérjük Önöket, hogy betegség esetén ne menjenek közösségbe, lehetőségeik szerint maradjanak
otthonaikban, amíg tüneteket észlelnek, vagy a háziorvos nem rendelkezik másképp. A szolgáltatások (posta,
gyógyszertár, élelmiszerüzlet stb.) hátterében álló dolgozók egészsége hozzájárul a mindennapi igényeinket kiszolgáló
gördülékeny ügyintézéshez, ezért ne tegyük ki őket ennek a kockázatnak. Vigyázzanak magukra és embertársaikra!
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Adózási kisokos
Változások a helyi iparűzési adóban és a gépjárműadóban
2020 novemberében fogadta el az Országgyűlés az
egyes adótörvények módosításáról szóló változásokat.
Néhány mondatban nézzük meg a helyi adókat érintő
legfontosabb változásokat.
Helyi iparűzési adó:
2021 januárjától életbe lépő új rendelkezések
szerint az iparűzési adóval kapcsolatos bevallásokat
kizárólag az állami adó-és vámhatósághoz (NAVhoz) lehet benyújtani.
Ide tartozik a bevallások javítása, önellenőrzése,
valamint az adóelőleg bevallása is. A helyi iparűzési
adóbevallásokat 2021. január 1. napjától az
Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap nem lehet benyújtani.
Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása az
önkormányzati adóhatóságnál történik. A bevallások
egységesítése mellett a fizetendő adókat továbbra sem
egy adott központi számlára kell majd utalni, hanem az
önkormányzat saját folyószámlájára.
Detk Községi Önkormányzat Helyi iparűzési adó
beszedési számla: 12032006-00112876-01200002
A mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozónak a 2021. évi adó és adóelőleg
csökkentés lehetőségéről:
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet (továbbiakban „R.”) rendelkezik a mikro-, kisés középvállalkozásnak minősülő vállalkozók 2021. évi
adóelőlegének csökkentési lehetőségéről és a 2021. évi
iparűzési adó mértékéről.
A R. 1. § alapján a 2021. évben végződő adóévben
azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
vállalkozó esetén, amely megfelel a kis-és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV
törvény) szerinti mikro-, kis-és középvállalkozássá
minősítés feltételeinek, a helyi iparűzési adó mértéke 1
százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben
alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított
adómérték több mint 1 százalék.
A R. 2. § (1) bekezdése szerint a 2. § (3) bekezdésben
meghatározott adatok alapján a mikro-, kis-és
középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021.

évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a
Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg
50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban
megfizetni.
Az adóelőleg felezésének lehetősége CSAK akkor
alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig
nyilatkozott az állami adó-és vámhatóság (NAV) felé.
Felhívjuk a figyelmüket, hogyha az adózó, nem
nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett előleg fizetés
lehetőségével, azaz – előleg mérséklés hiányában - csak
a 2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022.
május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.
2021. január 1-től megszűnik a ideiglenes iparűzési adó
fogalma, ezzel párhuzamosan amelyik vállalkozás 180
napot meghaladóan végez pl. építőipari tevékenységet
egy adott településen, telephelye jön létre, melyre az
állandó iparűzési adó kötelezettség vonatkozik majd.
Nem változott:
A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó
vállalkozó (kisadózó vállalkozás) a Htv. 39/B. § (9)
bekezdése szerinti döntését, mely szerint a tételes adóalapmegállapítást választja, továbbra is az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bejelentési,
bevallási nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnak
kell bejelentenie a kisadózó vállalkozások tételes adójának
hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon
belül vagy február 15-ig.
Ha az adózónak a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel
összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az
adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell
jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a
székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság
hívja fel.
Ezeket a bejelentéseket változatlanul az Elektronikus
Önkormányzati
Portálról
https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap kell megtenni.
Gépjárműadó:
2021. január 1-től a gépjárműadóból (súlyadó)
származó bevételek egésze a központi költségvetés
bevétele, így a NAV veszi át az adóhatósági feladatokat.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3.
melléklet 4) bekezdése értelmében az

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Tehetséges Gyermekeinkért, Detk Közalapítványt a
következő adószámon:18575709-1-10
Kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Detki Tanulók Támogatására Alapítványt
a következő adószámon:19136637-1-10
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állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adót
(gépjárműadó) ezer forintra kerekítve kell
megfizetni.
2021. január 1. napját követően az új
mentességekről (Gjt. 5. §), vagy adókedvezményekről
a (Gjt. 8. §), kizárólag az adózó bejelentéséből
értesülhet az állami adó-és vámhatóság. Az adózók
bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben
szükséges, amelyekben az állami adó-és vámhatóság
nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye
nem állapítható meg.
A gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy
annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos
adókedvezmény
kérelmezésekor
vagy
annak
megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség
szünetelésekor, például, ha a gépjárművet ellopták,
„GJADO”jelű adatlapot kell benyújtani a Nemzeti
Adó-és Vámhivatalhoz (NAV).
A GJADO jelű adatlapot nyomtatvány elektronikusan
elérhető
a
NAV
honlapján
az
Általános
Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK). Az
adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet
benyújtani a NAV-hoz. Papír alapon az adózó
lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó-és
vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy adatlapon
több gépjármű bejelenthető. Üres nyomtatvány az
ANYK programból is kinyomtatható vagy a NAV
ügyfélszolgálatain is beszerezhető. 2021. január 01.
napjától a jármű tulajdonjogában bekövetkezett

változás, üzembentartójának változása esetén a gépjármű
tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell
közvetlenül adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A
NAV a gépjárműadót a közlekedési igazgatási hatóság
adatszolgáltatása alapján veti ki az eddigi gyakorlattal
megegyezően.
2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
gépjárműadó ügyek
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
gépjárműadó
ügyekben
(ezen
időszak
adókötelezettségének megállapítása, adójának beszedése,
végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és
szankciók megállapítása) - az adóhatósági feladatokat
továbbra is Detk Községi Önkormányzat Adóhatósága
végzi.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell
megfizetni.
Detk Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési
számla: 12032006-00112876-01200002
Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a
végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű
forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés
lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt
meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020.
december 31-ig keletkezett. Az állami adó-és vámhatóság a
2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén
kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.

Tenyák Viktória adóügyi előadó

Detki Petőfi Sándor Általános Iskola hírei

A 17/2012. (III. 5.) EMMI határozat alapján az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a
nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatódik, míg a gyermekfelügyelet az
intézményben nem kerül megszervezésre. Ezt követő napon nyilvánosságra hozott 18/2012. (III. 6.) EMMI
határozat szerint a Kormány az óvodás és általános iskolásokat nevelő családok helyzetének megkönnyítése
érdekében úgy döntött, – eltérően a 2021. március 5-én kiadott szabályoktól – hogy az óvodákban és
általános iskolákban a szülők igénye és kérelme alapján biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. A Kormány
erre vonatkozó rendeletei a Magyar Közlönyben olvashatók.
A rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása. Kérem ezért Önöket, hogy a
gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy a
védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.
A gyermekfelügyelet során az intézményben lévő gyermekek étkezése a szokott módon van biztosítva. A
gyermekfelügyeletet igénybe nem vevők étkezését – ahogy azt az osztályfőnökök március 4-én jeleztékírásos visszajelzés alapján már 2021. március 8-ától biztosítják, az ebédet a megadott címre házhoz viszik.
Dr. Hollóné Bencze Tünde igazgató
DETKI HÍRMONDÓ
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Detki Petőfi Sándor Általános Iskola hírei
Újabb sikerek német nyelvből!

Bemutatkozik az új tanár bácsi

Kovács Viktória 3. helyezést ért el a Neumann
János Gimnázium által meghirdetett német nyelvi
versenyen a hetedik osztályosok között.
Osztálytársa, Bálint Kornél pedig dicsérő
oklevélben részesült. A verseny három fordulóból
állt. Az első fordulóban a tanulók egy nyelvtani
tesztet oldottak meg, majd egy 250 szóból álló
fogalmazást kellett írniuk. Az utolsó fordulóban a
versenyzők
Skype
kapcsolat
segítségével
társalogtak a gimnázium tanáraival. Sári Kira
Barbara, 8. osztályos tanuló 4. helyezést ért el a
Mezőkövesdi Szent László Gimnázium német
nyelvi versenyén! Gratulálunk a versenyzőknek!

A gyermekkoromat Ózdon töltöttem, ott is
érettségiztem, majd pedig az Eszterházy Károly
Egyetemre való felvételt követően költöztem
Egerbe, ahol azóta is élek. Gyermekkori asztma
miatt írattak be már középső csoportos óvodás
koromban úszni, ami megalapozta az életem. 12
évig űztem ezt a sportot, aminek köszönhetően a
mozgás az életem szerves részévé vált. A víz
közelsége a sport abbahagyását követően is a
mindennapjaim része maradt, hiszen az egyetemi
éveim alatt vizimentőként dolgoztam itthon, és az
Egyesült Államokban egyaránt. Már fiatalabb
koromban is szívesen tanítottam másokat erre-arra.

Mihalov Nándor német nyelvtanár
A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola által
szervezett online helyesírási versenyen Hídvégi
Anna és Szabó Emília 4. osztályos tanulók III.
helyezést értek el. Eredményükhöz szívből
gratulálunk!

Mészáros Krisztina igazgatóhelyettes
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Az egyetemi tanulmányaim alatt pedig az Egri
Úszó Klub oktatójaként szereztem az első komoly
tapasztalataim. Az edzői munka ma is szerves része
az életemnek, azonban most tornával, és aerobikkal
foglalkozom. A testnevelés mellett a maholnap
megszerzett középiskolai tanári diplomám szerint
földrajz tantárgyat is taníthatok, bár az nem áll
olyan közel hozzám. Hiszem azonban, hogy
megfelelő módszerekkel tanítva egy olyan fontos
tantárggyá válhat a diákok körében, amit szívesen
tanulnak, szeretnek, és értenek. A családias
hangulat miatt mindig is szerettem volna kisebb
településen dolgozni, így esett a választásom
Detkre. Ingáznom kell ugyan napi szinten, viszont
az atmoszféráját, a hangulatát, a gyerekeket,
kollégákat nagyon megkedveltem, így remélem,
még hosszú ideig itt taníthatok, fejlődhetek tovább.
Révai Ádám testnevelés és földrajz tanár
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Detki Benedek Elek Óvoda hírei
„Haj ki kisze haj….. kiűzzük a betegséget,behozzuk az egészséget, haj ki kisze haj….”
Február első napjaiban a „Medve” témakört dolgoztuk
fel, játékos tevékenységek során. Mivel óvodánkban
hagyomány a Mackó nap megtartása február 2-án, ezen
a napon minden gyermek elhozhatta kedves kis maciját.
A szülői szervezet hozzájárulásából sok finomságot
(málna lekvár, méz, mogyorókrém) kóstolhattak a
gyerekek. Figyeltük az időjárást, mit jósolhat nekünk a
medve.

Február 15-én maskarába bújva, vidám mulatsággal
űztük el a telet az óvodásainkkal. „Nincs farsang fánk
nélkül”- tudta ezt Fábián Orsolya (a Detki vegyesbolt
üzletvezetője) akinek köszönhetően ez a finomság is
felkerülhetett a farsangi asztalra. Köszönjük szépen!

Február 16-án Húshagyókedden, a középsőnagycsoportosokkal elégettük a Kiszebábot a Bene
patak partján. Bíztunk benne, hogy sikerült elűznünk a
telet és a betegségeket. Reményekkel telve vártuk a
tavaszt.
Március első hetében már megkezdtük a készülődést a
nemzeti ünnepünkre. A gyerekek magyarságtudatát
erősítettük dalokkal, versekkel, mesékkel.
Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy az
óvodákat március 8-tól április 7-ig bezárja. Jelenleg
óvodánkban is ügyeletet tartunk.
2021. január 1-től személyi változások történtek
intézményünkben. A kiscsoportba Fehér Csilla, a nagy középső csoportba Szabó Pálné Babi óvónéni érkezett.
Elbúcsúztunk Cseplye Istvánné Kati óvónénitől. Ezúton
is köszönjük neki eddigi munkáját és jó egészséget
kívánunk.
Az óvoda vezetője Boza László Jánosné Nóri óvónéni
40 év munkaviszony után úgy döntött nyugdíjba vonul.
Az EMMI minisztere Prof. Dr. Kásler Miklós
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazta a
gyermekekért, kollégákért végzett munkáját.
Kedves Nóri Óvónéni!
Hiányozni fog a mindennapokból szakmai tudásod,
tanácsaid, kedvességed. Szerencsére óvodánktól nem
válsz meg teljesen, hiszen csütörtökönként várunk
szeretettel hogy a katolikus hittant megtartsd a nagyközépső csoportosoknak. Köszönjük fáradtságos
munkádat és kívánunk nagyon jó egészséget és hosszú
nyugdíjas éveket!
Kernácsné Már Tünde óvodavezető

Nóri óvónéni - egy csodálatos életút
Ez a történet, hívjuk inkább mesének, mert egy
kislányról és egy óvónőről szól. A kislány és az óvónő
tudjuk, ugyan az a személy, Nóri. Ebből a faluból indult
és ugyan ebbe a faluba tért vissza. A mese a Mátra alján
kezdődött, egy békés kis faluban, amire még a nap is
mindig mosolyogva néz. A kislány iskolába járt, és
elhatározta, hogy pedagógus lesz, ÓVÓNŐ. Ő mind
végéig kitartott: szorgalmasan tanult az egri Gárdonyi
Géza Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában.
Az érettségi után a szülőfalujában lévő óvodában kezdte
el óvónői munkáját Detken. Lelkiismeretesen tette a
dolgát és a következő év szeptemberében az óvoda
vezetője megbízta a Halmajugrán lévő kétcsoportos
tagóvoda vezetésével. Hivatástudatának, szakmai
ismereteinek elmélyítése érdekében az óvónői szakot a
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szarvasi óvónőképző főiskolán elvégezte, és 1986-ban
óvónői diplomát kapott. Az önkormányzatok
megalakulásával 1991-től önálló intézményként
működött az óvoda. A községi önkormányzat továbbra
is bizalmat szavazott számára és munkáltatói jogokkal,
kötelezettségekkel ruházta fel. A Halmajugrai óvodába
járó gyerekek 70%-a roma etnikumú volt. Fontosnak
tartotta, hogy a mindennapok során adódó feladatai
zökkenőmentes elvégzése érdekében, az óvodába járó
gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása érdekében
tudatosan megismerje a roma nép történetét, kultúráját,
hagyományát. Ezzel a céllal végezte el a Cigány
gyermekek oktatása című képzést 1997-ben, majd a
Romológia-romapedagógiai
továbbképzést.
Az
országosan meghirdetett PHARE programban is
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dolgozott, mely a halmozottan hátrányos helyzetű,
elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének
támogatására íródott ki. A község önkormányzatával és
általános iskolával az óvoda közösen 2001-ben a HU99.04-1 számú pályázatot megnyerte. Fontosnak
tartotta, hogy a cigány etnikumú gyerekek a
helyzetükből adódóan, ne kerüljenek hátrányos
helyzetbe a többi gyerekkel szemben az intézményes
neveltetésük során. Az óvodás gyerekek céltudatos
fejlesztése érdekében 1998-ban elvégezte a Fejlődés,
fejlesztés a különböző pedagógiai programokban című
tanfolyamot. Ezt követően már tudatosabban
választhatott a programok közül, hogy melyik nyújt
nagyobb
segítséget
az
óvoda
arculatának
meghatározására a programírás során. Az óvoda
informatikai eszköztára az évek során bővült és úgy
érezte, hogy a számítógép felhasználói ismeretei
hiányosak, ezért ezeknek a hiányosságoknak a
megszüntetése érdekében elvégzett egy alapfokú
számítógép kezelői tanfolyamot. Ma már szinte a
mindennapi munkája során is elengedhetetlen a
számítógép használata. Vezetői ambíciója, fejlődésének
érdekében a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi kara által szervezett, közoktatásvezető szakára jelentkezett és 2000-ben sikeres
államvizsgát tett. A Halmajugrán eltöltött évek alatt az
alábbi sorok voltak segítségül mindennapi munkája
során: ,,Aki tenni akar, az mindenre talál megoldást.
Aki nem akar tenni, az mindenre talál kifogást.”

Szülőfalujában az óvodavezetői állásra pályázatot írt ki
az óvoda fenntartója. Pályázatát sikeresen bírálták el és
2003. augusztus 1-től a Detki Benedek Elek Óvoda
vezetője lett. Az intézmény minőségirányítási
programjának sikeres elkészítése előtt elvégezte a BGR
az intézményi minőségfejlesztési tanfolyamot. Ezek
után minőségi munkavégzés szabályainak betartása
érdekében elkészítették a kolléganővel az óvoda
minőségirányítási programját, melynek bevezetését a
megyei pedagógiai intézet sikeresnek minősítette.
Óvodája pályázat alapján elnyerte a Madárbarát Óvoda
címet. A gyerekek érdekében csatlakozott az
országosan meghirdetett Ovi-zsaru programhoz, melyet

DETKI HÍRMONDÓ

sikeresen elvégzett. Több évtizedes óvodapedagógusi
munkája és óvodavezetői tevékenysége alatt sok
sikerben volt része és ez arra ösztönözte, hogy 2012ben kérelmet nyújtson be az Oktatási Hivatalhoz,
kérvényezve az országos szakértői névjegyzékbe
történő felvételét, melyet pozitívan bíráltak el
pedagógiai értékelés óvodai szakterületre. Tagja a
Nemzeti Közoktatási Szakértői Intézet Egyesületének.
Az elmúlt években a szakértői tevékenységekben
aktívan vett részt. ,, Ha követed azt, amit a szíved diktál
és készen állsz keményen dolgozni érte, akkor minden
lehetséges.” Michael Flatley szavai úgy hatottak rá,
hogy egy elismert szakértői társaság tagja lett. Az
elmúlt évben két hatvan órás továbbképzésen vett részt,
melyen a vezetői, minőségirányítási, minőségbiztosítási
és a fejlesztőpedagógiai (fejlesztés-szervezés) ismereteit
gazdagította. Az elmúlt években részt vett az Országos
Közoktatási Szakértői Konferencián. Óvodapedagógusi
pályán negyven év gyakorlatot szerezett, óvodavezetői
tevékenységét harminchat éve folyamatosan végezte.
2014-ben pedagógus portfóliót töltött fel, ebben az
évben minősült az Oktatáskutató Fejlesztő Intézetben.
Országos
szaktanácsadói
névjegyzékbe
került
Tantárgygondozói szakterületek – Óvodapedagógusi
szakterületre. 2015. január 1-től Mesterpedagógus lett,
majd az Egri Pedagógiai Oktatási Központ megyei
szaktanácsadónak választotta, majd elvégezte a
pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés
tanfolyamot is. 2016-ban az Egri Pedagógiai Oktatási
Központ, mint megyei szaktanácsadót megbízta, hogy
Gyöngyös térségében lévő óvodapedagógusok számára
30 órás Szakmai megújító képzést tartson. Minden évre
megbízást kapott tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
eljárások elvégzésére. Az Egri Főegyházmegye
érsekétől megbízást kapott a Detk plébániához, Markaz
plébániához tartozó iskolákban, óvodákban katekézis
(hittan oktatás) végzésére. 2018-tól Óvodai dajka
szakmai vizsgáztatója lett. Azt hiszem, hogy nem csak a
fia, de én is így fogalmazok, hogy: „az élete az óvoda
volt”. A mese a Mátra alján, Detken kezdődött és itt ért
véget. Nóri óvó néni 2021. január 1-től nyugdíjas lett.
Most már a főszereplő az unokája és a családja. De aki
Őt egy kicsit is ismeri, tudja, hogy a varázspálcáját
előveszi, és ott folytatja ahol abbahagyta. Ezt a mesét
én, a kolléganője és barátnője jegyeztem le. Az adatok
hitelesek, 1997-ben a kolléganője lettem Halmajugrán
2003-ig. Együtt dolgozásunk alatt sokat tanultam Tőle.
Igazi kemény, határozott, céltudatos mentor volt
számomra. Barátságunk a mai napig töretlen és példa
értékű. Kívánom, hogy a varázspálcáját soha el ne
hagyja, és ez az élettörténet még sokáig tartson, erőben,
egészségben!
Jerem Róbertné
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Kedves Lakosok és Vásárlók!

A Hanga Virág és Ajándékbolt megnyitotta kapuit Detken az Árpád útca 65. szám alatt.
Sajnos a korlátozások miatt csupán 3 nap erejéig lehettünk nyitva. Azonban üzleti tevékenységünket nem
szüneteltetjük. Vállaljuk koszorúk, sírcsokrok, koporsódíszek, urnadíszek elkészítését, valamint
kiszállítását. Elérhetnek a következő telefonszámon: 0670/2479364, email-en: hangavirag09@gmail.com
vagy facebookon. Amint a Kormány engedi, újra szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Bakosné Baranyi Andrea

Anyakönyvi események
SZÜLETÉS
Szilvási Kevin Matteó

2020.09.05.

Szilvási Tamás – Szűcs Klaudia Erzsébet

HÁZASSÁGKÖTÉS
2020. december 12.
2021. március 1.

Fekete Ibolya Evelin – Orosz Zsolt
Tury Hajnalka – Vida Tamás
HALÁLOZÁS

Hegedűs Ferenc
Kovács Józsefné Kovács Ágnes
Nagy Jánosné Nagy Mária
Zakor István
Horváth Dániel
Kovács Anikó

2021.01.03.
2021.01.06.
2021.01.07.
2021.03.23.
2021.02.03.
2021.03.04.

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a
pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai
voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás,
gyógyszerfüggőség),
hívja
ingyenes
jogsegélyszolgálatunkat! Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 Budapest,
Pf.: 182., Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384.
E-mail:
panasz@cchr.hu,
Weboldal:
www.emberijogok.hu
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79 évet
55 évet
85 évet
51 évet
28 évet
42 évet

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail:
info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu

II. ÉVFOLYAM/1. SZÁM 2021

Detk Jövője Egyesület hírei
Díszekbe borult a község karácsonyfája
Detk Jövője Egyesület háláját fejezi ki
mindazoknak, akik szívügyüknek érezték ebben a
vírus sújtotta időszakban is a karácsony fontosságát
nem
csak
családi
körben,
hanem
kis
közösségünkben is. Szeretnénk megköszönni a fára
akasztott díszeket azoknak, akik arcukat adták és
azoknak is, akik anonim járultak hozzá az ünnep
hangulatához.

A minden dobogós értékes ajándékcsomagban
részesült, mely Misik Eszter és Kovácsné Urbán
Katalin felajánlásaiból állt össze.

Farsangi pályázati eredmények
A farsangi időszak alkalmával három pályázati
lehetőség lett meghirdetve, különféle kategóriákban,
ahová számos pályamunka érkezett. A pályamunkákat
5-10 tagú zsűrik értékelték. A pályázati kiírás során
szem előtt tartottuk, hogy minden korosztály megtalálja
a magához illő feladatot.
Elhagyott karácsonyi ajándékok
A kis Jézus elhagyta a gyerekeknek szánt
karácsonyi ajándékokat. Hogy az ajándékok ne
károsodjanak, egyesületünk összegyűjtötte azokat,
majd az ajándékok helyén lévő biléták ellenében
tudták átvenni a gyerekek a Faluházban.

Versíró pályázatunk eredményei
Detk Jövője Egyesület versíró pályázatára
benyújtott pályamunkákat értékelte a zsűri, mely
során a következő eredmények születtek:
1. helyezett: Mészáros Anna 5. osztályos tanuló
2. helyezett: Vona Lívia 3. osztályos tanuló
3. helyezett: Miklós Miriam 5. osztályos tanuló
Különdíj: 8. osztály
DETKI HÍRMONDÓ

Biztosan sokan gondolják Önök is úgy, mint mi,
hogy „de jó lenne sütni egy kis fánkot így farsang
idején, de nincs egy jó recept, vagy a régi recept, ami a
fiókban rejlik nem vált be”. Az internetet sokan
segítségül hívják, de a rengeteg recept közül, melyik
lehet a legjobb? Detk Jövője Egyesület fánksütő
versenyt rendezett, hogy megtalálja Detk legjobb
farsangi fánk receptjét. Aznap számos detki konyha
volt hangos a fánk körüli sürgés-forgástól és illatos a
rumtól, a vaníliacukortól és a szilvalekvártól. A zsűri
nagyon nehéz feladat elé volt állítva, hiszen minden
beküldött fánk íncsiklandóan finom volt, azonban a
zsűri tagjai teljes mértékű egyetértéssel választották ki
a legfinomabb fánkot.
Fánkverseny eredmények:
1. helyezett: Lekváros és mogyorókrémes szalagos
fánk. Készítője szeretne névtelen maradni.
2. helyezett: Lekváros, cukormázas farsangi álarcok.
Készítette: Bakosné Baranyi Andrea
3. helyezett: Lekváros, mákos cukorral megszórt fánk
és teljes kiőrlésű lekváros fánk.
Készítette: Kovácsné Murányi Éva
Gratulálunk a résztvevőknek!

II. ÉVFOLYAM/1. SZÁM 2021

Detk Jövője Egyesület hírei
Detk legjobb fánk receptje
Hozzávalók: 25 dkg rétest liszt
25 dkg finomliszt
5 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
2,5 g friss élesztő
4 tojás sárgája
1 kanál joghurt
6 dkg vaj
2,5 dl tej
2 kanál rum
A lisztet tálba szitálom,, majd az élesztőt
langyos, cukros tejben felfuttatom. A liszt
közepébe mélyedést készítek és bele teszem a
tojások sárgáját, az olvasztott vajat, a joghurtot, a
maradék cukrot és a felfuttatott élesztőt. A
tésztát jól eldolgozom, hogy buborékok legyenek
benne, majd kb. egy óráig háromszorosára
kelesztem. A tésztát kb. 1 cm vastagra nyújtom
és kiszaggatom kör alakúra. A kiszaggatott
fánkokat még 40 percig hagyom kelni. Egy
edényben olajat melegítek közepes fokozaton
majd
a közepükön kilyukasztott fánkok
mindkét oldalát megsütöm, úgy hogy
kényelmesen lebegjenek az olajban.

Gyermekjelmez eredmények
Óvodás korcsoport:
1. helyezett: Varga Gréta (őzike)
2. helyezett: Kiss Dominik (hűtőgép)
3. helyezett: Vona Flóra (hableány)
Különdíjas: Tóth Krisztina (madárijesztő)
Iskolás korcsoport:
1. helyezett: Udvari Bálint (bádogember)
2. helyezett: Vona Lívia (páva)
3. helyezett: Lizák Aliz (muffin)
Nagyon szépen köszönjük a részvételeteket és a
kreatív, ötletes jelmezt! Köszönjük a szülők munkáját!
Fogadjátok tőlünk sok szeretettel a részvételért járó
ajándékcsomagokat!

Őrizzük meg hagyományainkat!
A korlátozások sajnos arra
késztetnek
bennünket,
hogy
nemzeti és vallási hagyományainkat
háttérbe
szorítsuk,
csendben
és
sok
esetben
magányosan ünnepeljünk. Mi, a
Detk Jövője Egyesület tagjai arra
kérjük Önöket, hogy segítsenek a
település lakóinak mélyebben
átérezni a húsvét hangulatát ebben
a pandémiás időszakban.

Köszönet a felajánlásokért és a támogatásokért: Procter & Gamble Co. (P&G), Hesi Sütőipari Kft., Fábián Orsolya élelmiszerbolt, Misik
Eszter, Kovácsné Urbán Katalin, Hortolányiné Főczény Edina, DETKI KEKSZ Édesipari Kft., további névtelen felajánlók.
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Képcsarnok

Felső kép: a Detki Állami Általános Iskola 1962-ben végzett tanulóinak tablója. Az első sorban (balról-jobbra):
Horváth József igazgató, Zámbó Béla osztályfőnök, Zámbó Béláné, Morvai Ilona, Csörgő Tiborné, Szegő
Józsefné, Szabó Józsefné, Szabó József. Második sor (balról-jobbra): Kisbenedek Mária, Tóth Mária, Mikula
Éva, Szadai Szerén, Szabó Mária, Horváth Julianna, Szadai Mária, Kisbenedek Mária II., Szadai Éva, Herbai
Mária. Harmadik sor (balról-jobbra): Bakos Imre, Bankó Béla, Deme János, Holló Ferenc, Molnár Tibor,
Mészáros Béla. Negyedik sor (balról-jobbra): Barkóczi
ghkléé
Sándor, Barkóczi János, Pelle János, Herbai Sándor,
Zavarkó László, Mészáros István.
Alsó kép: A Községi Könyvtár olvasótermében
Drelyóné Székely Irén könyvet olvas egy másik vendég
társaságában.

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