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Pályázaton nyert munkagép
A Magyar Falu Program nyertes pályázata
révén, Detk Községi Önkormányzat egy
közterület karbantartását szolgáló kompakt
rakodógéppel gazdagodott, melyet első
körben fűnyíró adapterrel szereltünk fel. A
munkagép ez év májusában érkezett meg,
mely segítségével a zöldterületek
karbantartási munkálatait gyorsabban és
hatékonyabban lehet majd kivitelezni. A
munkagéphez csatlakoztatható további
adapterek sikeres beszerzésével, akár
minden évszakban garantálni lehet majd,
hogy a közterületek rendezettsége tovább
emelje kis településünk szépségét.  

Múzeumok éjszakája
A Detki Régészeti Múzeum is
csatlakozott a már jól ismert
Múzeumok Éjszakája nevezetű
országos programhoz. A
rendezvény érdekessége,
hogy egy megvásárolt jeggyel
az összes résztvevő
intézmény meglátogatható.
Szatmári László hagyomány-
őrző bemutatóján túl,
Gyurgyikné Vereb Katalin
felelt a kiállításon részt vevő
vendégek tárlatvezetéséért
egészen 21:00 óráig. 

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester



Benyújtott pályázatok
A 2021-es évben a Magyar Falu Program keretein belül
megjelent pályázati kiírások közül 1.) út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építésére és felújítására, 2.) kommunális eszköz
beszerzésére, valamint  3.) közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzésre Dér Tibor Tamás, kirendeltség-vezető
közreműködésével nyújtotta be igényét a Detk Községi
Önkormányzat. 
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építésére vagy
felújítására 9 millió Forint 100%-os intenzitású támogatást
szeretnénk igénybe venni. Sikeres pályázat esetén a Mester
utca első 180 méteres szakasza kerülne felújításra, mely
magába foglalja az útszakasz feltöltését és szilárd burkolattal
történő ellátását.
Kommunális eszközbeszerzés: A tavalyi, sikeres pályázati
évünk egyik beszerzése volt egy kompakt rakodógép fűnyíró
adapterrel. A munkagép kihasználhatóságát fokozva, terveink
között szerepel egy árokásó és hótoló adapter beszerzése,
melyek segítségével megoldhatóvá válna elsősorban a
vízelvezetés problémája, valamint a téli csapadék eltakarítása.
Erre a beruházásra 5,2 millió Forint 100 %-os intenzitású 
 támogatást  igényel az Önkormányzat.
A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
keretein belül programok megszervezéséhez és
lebonyolításához szükséges eszközök (rendezvénysátor,
digitális eszközök) beruházását szeretnék megvalósítani,
melyre maximálisan 2 millió forint 100 %-os intenzitású
támogatás igényelhető.
      Az Agrárminisztérium által elindított Településfásítási
programra nyújtottam be jómagam,  Dr. Vona-Túri Diána a
Detk Községi Önkormányzat igényét. Pozitív bírálat esetén  19
fafaj közül legalább tíz, legfeljebb 30 sorfát választhat az
Önkormányzat. A klímaváltozást jól tűrő fafajok között
megtalálható az ezüst hárs, a kislevelű hárs, a kocsányos
tölgy, a csertölgy, a díszalma, a díszkörte, a fehér eper, a hegyi
juhar, a keskenylevelű kőris, a magas kőris és a királydió. A
programhoz hozzá tartozik a sorfák szállítása, a mulcs
biztosítása, a fák törzsét védő rácsok, illetve a támasztó karók
költsége és nem utolsó sorban minden ültetéshez szakember
jelenléte.

 

Kupakgyűjtő
Hosszú várakozást követően végre településünk is
rendelkezik kupakgyűjtő szívvel, amit a rendőrség
épülete elé helyeztünk ki. Az összegyűlt kupakokkal
Horváth Noel,  közepes típusú  gerinc eredetű
izomsorvadással küzdő kisfiú támogatása valósul meg.
Kérünk mindenkit, hogy  ne a szemeteskukába, hanem a
kupakgyűjtő szívbe helyezze a feleslegessé vált műanyag
kupakokat. A kupakgyűjtő szív készítője személyesen
adta át a tárolót településünk vezetőjének, Stefanovszki
Tamásnak. 
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Megújult üdülő
Az üdülő az idei évben megújult belsővel várja a
kikapcsolódni vágyókat minden szezonban, melynek
anyagi vonzata megtalálható a Detk Községi
Önkormányzat honlapján (Detk.hu), a Detki "Szieszta"
üdülő Balatonszemes facebook oldalán vagy a Detki
önkormányzat facebook oldalán. További tájékoztatást
Dér Tibor Tamás, kirendeltség-vezetőtől kérhetnek a
következő telefonszámon: (37) 375-015, illetve
személyesen a detki polgármesteri hivatalban a hét
munkanapjain 8:00- 16:00 között.

 

Nyári diákmunka program
A Detk Községi Önkormányzat a 2021-es évben nyári
diákmunka programot hirdetett július és augusztus
hónapokra korai munkajövedelem és munkatapasztalat-
szerzés céljából. Jelenleg 5 fő, állandó detki bejelentett
lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos tanuló vesz
részt a programban, melynek költségeit az állam 100%-
ban finanszírozza.

2021-es évi közmunkaprogram
A Magyar Állam Detk Község Közigazgatási területén
állandó lakcímmel rendelkező és az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltségén
regisztrált két személy számára biztosít közmunka
programot, melynek költségeit az állam 50%-ban
finanszírozza. Az idei, 2021-es évben szintén két hölggyel
kötöttünk munkaszerződést, akik a közterületek
karbantartásában vállalnak szerepet egy éven keresztül. 
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http://orszagfasitas.hu/fafajlista2021/
http://orszagfasitas.hu/fafajlista2021/
https://www.facebook.com/Detki-Szieszta-%C3%BCd%C3%BCl%C5%91-Balatonszemes-102085158196793/


önkéntes megmozduláshoz, mely Horváth László
országgyűlési képviselő összefogásával és a környező
települések polgármestereivel karöltve vette kezdetét a
Mátrai Erőműben. A települések polgármesterei az
együttműködésük szimbólumaként közösen ültettek
gyógyhatással bíró hársfacsemetéket a Föld
gyógyulásának, a környezettudatos életmódnak és a
fenntartható fejlődésnek az érdekében. A Mátrai Erőmű
jövőbeli környezetvédelmi, természetvédelmi és
éghajlat-politikai megújulásának kicsiny, de első
lépcsőfoka ez.

Szemétlerakás problémája
Miután megoldódott a M3-as autóút melletti Detki rét
és a Tarnóca-patak melletti terület szemétlerakási
problémája, azzal egy időben növekedett meg a
hulladéklerakás gyakorisága a Nagyúti bekötőúton.
Detki közigazgatási terület lévén a Detk Községi
Önkormányzatnak sajnos számos alkalommal kellett
önköltségen elszállítatni a lerakott hulladékot. Néhány
alkalommal sikerült kézre keríteni az elkövetőket,
köszönhetően a kihelyezett kameráknak és a
kommunális hulladékok között megtalált személyes
iratoknak, melyek elvezették a hatóságokat a
tettesekhez. Azonban sok esetben nem történik meg a
kártérítés, mely okán az Önkormányzatot terheli a
hulladék elszállítása.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester
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Trianoni megemlékezés
Június 4-én délután 16:36-kor volt pontosan 101 éve, hogy
Magyarország és az antant hatalmai aláírták a trianoni
békeszerződést. A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulói egy rövid, de annál színvonalasabb műsorral, míg
Detk Község Képviselő-testülete a trianoni emlékmű
megkoszorúzással rótták le tiszteletüket.

A virágos Detkért
Köszönet Molnár Zsókának, hogy az Árpád utcai park
üresen álló betonládáit élettel töltötte meg. Ez volt az
ötletforrása annak a láncfolyamatnak, mely kezdődött a    
virágosítási programmal, majd folytatódott egyéni és
önkéntes virágláda örökbefogadásokkal, mint a posta,
vagy a játszótér virágládái. Bár apróságnak tűnik, de
reméljük kinövi magát a kezdeményezés és további
lakosok is kedvet kapnak virágba borítani lakóhelyük
környezetét, ezzel emelve Detk szépségét. 

Föld napi megmozdulás
Április 22-én ünnepeljük bölcsőnk, a Föld napját. Ennek
tiszteletére csatlakozott településünk ahhoz az
................

 

Teherforgalom problémái
Az Árpád utcán kihelyezett megállni tilos táblák sem
képesek gátat szabni a településünkön átszáguldó és
szabálytalanul leparkoló kamionoknak és teherautóknak
a megerősíttet rendőri jelenlét ellenére sem. A Faluház
előtt tömegesen parkoló tehergépjárművek elkerülése
végett, a kitaposott útszéli területet a virágládák mellett
földdel töltettük fel gyepesítés céljából. Sajnos a
probléma továbbra is fennáll, növelve a közúti balesetek
esélyét.

 



A Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap keretében „civil
közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatására” jelent
meg pályázati felhívás. Detki civil
egyesületek közül kettő
határozott úgy, hogy él ezzel a
lehetőséggel.

    A Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési
támogatására adta be igényét a Polgárőrség Detk
Egyesület, Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester
közreműködésével. A polgárőrség egy üzemanyag
takarékos autóval növelhetné a járőrszolgálatok
számát a közbiztonság fenntartása érdekében. A
100%-os intenzitású, maximálisan elnyerhető összeg 5
millió Ft. A gépjármű fenntartási költsége szintén
pályázati forrásból valósulna meg.
    A Detk Jövője Egyesület (DJE) is benyújtotta
pályázatát Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester által a
civil szervezetek eszközbeszerzési támogatására. A
100%-os intenzitású, maximálisan elnyerhető összeg 2
millió Ft. Sikeres pályázat esetén az Egyesület az
Önkormányzat által benyújtott eszközbeszerzési
támogatással összhangban kíván olyan berendezéseket
vásárolni, melyek a közösségszervezés terén
alkalmazhatók, úgy mint hangosító berendezések,
rendezvénysátrak, trambulin, laptop, asztalok és egyéb
eszközök. 

Húsvéti ablakok
Sajnos az idei húsvét nem telhetett a megszokott
módon. Mégis próbáltuk egy kicsit összefogni a
közösséget. Számos húsvéti tojást vagy húsvéti díszt
ábrázoló fényképet kaptunk, melyeket kiragasztottunk
a Faluház és a Wass Albert Községi Könyvtár ablakaiba,
az utcán sétáló emberek szívébe csempészve be ezzel
a húsvét hangulatát. Köszönet mindenkinek aki szebbé
tette ezt az ünnepet. A kifüggesztett képekből készült
videó megtekinthető a Wass Albert Községi Könyvtár
facebook oldalán. 

Költészet napja
A magyar költészet napját április 11-én ünnepeljük.
Nagy magyar költőinkre emlékezve kértünk fel
gyermekeket és szüleiket, hogy egy-egy verssel
készítsünk online ünnepet. A felolvasott versekből álló
megható videó megtekinthető a Wass Albert Községi
Könyvtár facebook oldalán. Köszönjük a szereplők
közreműködését. 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Civil pályázati kezdeményezések
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4Nagy Bernadett informatikus-könyvtáros, közművelődési 
szakember, a Detk Jövője Egyesület alapító tagja

Új körzeti megbízott 
Detken

Takács Tamás körzeti megbízott
 

Takács Tamásnak hívnak, 2014. 03. 01-én kezdtem
meg a rendőri pályámat gyöngyös
Rendőrkapitányság Őr-Járőr Alosztályán, mint
közrendvédelmi járőr. 2019. 12. 01-én kerültem
Markaz településre, mint körzeti megbízott egészen
2021. 04. 01-ig. Ekkor sikerült átkerülnöm Detkre,
mint körzeti megbízott. Nagyon örültem a
lehetőségnek, hiszen Gyermekkorom óta Detken
laktam kisebb megszakításokkal. Ezen a településen
jártam óvodába és itt jártam ki az általános iskolát
is. Mindig is szerettem a településen lakni. Jó volt a
kapcsolatom az itt élő emberekkel, ezért is
döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy a településen
telepszünk le. Büszkeséggel és boldogsággal tölt el,
hogy azon a településen láthatok el körzeti
megbízotti feladatokat, ahol gyerekkoromat
töltöttem, illetve ahol felnőttem. Remélem, hogy
munkámmal elősegíthetem a falu biztonságát és
nyugalmát, ennek érdekében - probléma esetén -
forduljanak hozzám bizalommal.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK         GYEREKNAP
 Május utolsó vasárnapján a gyermekek napját

ünnepeljük. A sok-sok elmaradt rendezvény után ezzel a
rövid, de annál tartalmasabb gyermeknapi
rendezvénnyel próbáltuk a gyerekeket kárpótolni az
elmúlt időszakért. A rendezvényen  megvásárolható volt
kürtöskalács, vattacukor, cukorkák, csokoládé és
játékok. Mindenki számára ingyenes volt az ugrálóvár,
csillámtetoválás és arcfestés, melyeket Kabainé Katona
Editnek, Varga-Fehér Juditnak, Varga Lucának és
Klauber Nikinek köszönhettük. A Faluházban ugrálóvár
és asztalitenisz fárasztotta az aprónépet, mely után
pihenésképpen Kelemen Ildi kecskefarmján kis
kecskékkel, kis birkákkal és nyuszikkal játszhattak.
Köszönjük Sivák Klárinak, hogy ajándék
óriáspalacsintával várta az éhes apróságokat egész nap.
A rendezvényt egy kellemes hangulatú tombolahúzás
zárta. 
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A számos ajándékfelajánlásért köszönet illeti a Detk
Községi Önkormányzatot, a Detk Jövője Egyesületet,
Vona Ádámot, Reszketőné Fűzy Elvirát, Verébné Vasali
Hedviget,  Vasali Zsanettett és Tóth Dórit.

 
 

Köszönet a gyermeknapi rendezvény lebonyolításáért
segítőimnek, Nagy Bernadettnek, Fehér Ádámnak, Varga
Balázsnak, Kovácsné Urbán Katalinnak, Vona Ádámnak,
Szabó Petrának, Udvari Évának és Szepesi Tamásnak,
akik nélkül a gyereknapi program nem jöhetett volna
létre.

Ez a rendezvény ékes példája volt egy nagyszerű
közösségi összefogásnak, hiszen önkéntességgel és
odaadással olyan megmozdulásra vagyunk képesek, mely
közösségépítő ereje felülmúlja az anyagi javakat. 

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester



Versenyeredmények
Az Arany László Megyei Meseíró Versenyen két 4.
osztályos diákunk vett részt: Lizák Alíz és Markó Bence.
Bence 2. helyezést ért el. Szívből gratulálunk a szép
eredményhez.

 

DETKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Múzeumpedagógia látogatás a Mátra Múzeumban
A korlátozások enyhítésével lehetőség nyílt a megszokott
múzeumpedagógiai látogatás lebonyolítására. Míg ebben az
évben a  többi osztálynak csupán online volt alkalma
múzeumpedagógiai programokon részt venni, addig az 5.
osztályos tanulók már személyesen is részt vehettek a
Mátra Múzeumban tartott órákon. A foglakozások témája a
víz volt, melyen a diákok megismerkedhettek a
nélkülözhetetlen folyadék biológiai jelentőségével és
élővilágával. Az érdekes órák után megtekintettük a
természettudományi részleg bemutatótermeit és Brúnót, a
mamutcsontvázat.
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Dr. Vona-Túri Diána tanár

Mészáros Krisztina 
igazgatóhelyettes

A Berze Nagy János
Gimnázium által szervezett
tehetségkutató versenyen
Hídvégi Anna 4. osztályos
tanuló matematikából 6.,
magyar nyelv és irodalom
tantárgyból 5. helyezést ért el.
Eredményéhez szívből
gratulálunk, és ahhoz is, hogy
tanulmányait jövőre már ott
folytatja kisgimisként.

Trianoni megemlékezés

Gyurgyikné Vereb Katalin tanár

Mert nem lehet
feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz 
és emlékezet,
Jog és igazság, 
becsület, remény,
Hogy volt nekünk 
egy országunk e földön,
Melyet magyar erő
szerzett vitézül,
S magyar szív 
és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, 
könnye és
Verejtékes munkája 
adta meg
Szent jussunkat e 
drága hagyatékhoz. "
/Juhász Gyula/

 



DETKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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Pedagógusnap alkalmából sok szeretettel
köszöntjük a pedagógusokat. Személy szerint
köszönöm áldozatos munkájukat valamennyi kis
óvodás és szülei nevében. Hálásak vagyunk,
hogy nap mint nap féltő, okos szóval, de ha kell
segítő szigorral bővítik gyermekeink ismereteit,
adnak nekik biztos tudást és tartást az életben a
koruknak megfelelő eligazodáshoz. Engedjék
meg, hogy kifejezzük köszönetünket, sok erőt,
türelmet és kitartást, jókedvet és örömet
kívánunk a szülői munkaközösség nevében.

Kissné Czitrom Kitti
Szülői munkaközösség elnöke

DETKI BENEDEK ELEK ÓVODA HÍRE
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Bemutatkozik az új óvodavezető
Kernácsné Már Tündének hívnak. Gyöngyösön
születtem, 1966. 04. 13-án. Ludason élek a
családommal. Több szállal kötődünk ehhez a faluhoz a
férjem révén. Ő a településen egyéni vállalkozóként
tevékenykedik, valamint több rokonunk is itt él.  Két
nagykorú fiam van. Az általános iskolai alsós
tanulmányaimat lakhelyemen Ludason, majd a felső
tagozatot Detken végeztem. Az iskola befejezése után
határozott elképzelésem volt, hogy óvónő szeretnék
lenni. Felvételt nyertem az egri Gárdonyi Géza
Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolába, ahol
1984-ben sikeres vizsgát tettem és óvónő,
gyermekfelügyelő képesítést szereztem. Első
munkahelyem a Halmajugrai Napközi Otthonos
Óvodában volt. Itt 1984-1992-ig dolgoztam nagyrészt a
cigány etnikumhoz tartozó gyermekekkel. A szarvasi
Óvónőképző Intézetben 1989-ben óvónői diplomát
kaptam. Az óvoda akkori vezetőhelyettese 1985-ben
Gyes-re ment és engem bíztak meg a feladatainak
ellátásával. Nehéz feladat volt, de megbirkóztam vele.
Miután lakóhelyemen megüresedett egy óvónői állás
1992-ben, munkahelyet váltottam. Ludas Község
Óvodájában 22 évet töltöttem és sok gyermeket
indítottam el az iskolába. Egyre több gyermek volt
nehezen kezelhető az évek folyamán, ezért, hogy
segíteni tudjak nekik, a Szent Gergely Népfőiskolán
gyógypedagógiai óvodapedagógus végzettséget
szereztem 2012-ben. A Miskolci Egyetemre felvételt
nyertem és 2016-ban közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsgát tettem. A Detki Benedek Elek Óvoda
vezetőjének hívására 2015-től dolgozom az
intézményben és óvodapedagógusként végzem a
munkámat. Számomra nagyon fontos, hogy a gyerekek
szívesen, örömmel jöjjenek az óvodába és itt jól érezzék 
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magukat. Nagyon szeretem ezt a munkát. A
pedagógus életpályamodellnek megfelelően portfóliót
töltöttem fel az Oktatási Hivatal honlapjára, majd
2017. március 31-én sikeres minősítő vizsgát tettem 
 és Pedagógus I.-ből Pedagógus II.-be kerültem. Az
óvoda előző vezetője a nyugdíjazását kérte és engem
bíztak meg 2020. augusztus 31-én az intézmény
vezetésével. Az óvoda kinevezett vezetője 2021.
március 1-től vagyok, miután sikeres pályázatot
nyújtottam be a meghirdetett magasabb vezető
beosztásra. Nagy odafigyeléssel, pontosan igyekszem
a rám bízott feladatokat ellátni. Azt gondolom, hogy a
pedagógus legfontosabb tulajdonsága a feltétlen
szeretet, bizalom, elfogadás, tudatosság, mely
elősegíti 3-7 éves korú gyermekek fejlődését.
Munkámat továbbra is a törvényi hátteret figyelembe
véve, a hatályos jogszabályok betartásával kívánom
végezni. Olyan óvodát szeretnék, ahová a gyerekek
szívesen járnak és ahol barátságos, érzelmi
biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör uralkodik. Jól
nevelni csak a szülőkkel közösen lehet, ezért
szeretném az eddig kialakult jó kapcsolatokat
fenntartani, valamint az új gyermekek szüleivel
kialakítani, melynek alapja a bizalom mind a két
részről. Szeretném továbbra is ápolni az óvoda
kialakult hagyományait, az eddig elért eredményeket
megtartani, továbbfejleszteni korunk köve-
telményeihez igazodva. Kérem Önöket, forduljanak
hozzám bizalommal!

 



   „Elbúcsúzom, hisz megnőttem,
      Vár engem az iskola”

A pandémia idején, március 16-tól április 19-ig a
dolgozó szülők gyermekeinek ügyeletet tartottunk.
Szerencsére április 19-től már személyesen vehetett
részt minden gyermek az óvodai nevelésben. A
szülőknek lehetőségük volt kérvényezni, ha nem
szerették volna a veszélyhelyzet miatt igénybe venni az
óvodai ellátást. Összesen 7 család élt a lehetőséggel, de
májusban már folyamatosan tértek vissza ezek a
gyerekek is az óvodába. Mondhatjuk, hogy szinte teljes
létszámmal vették igénybe az intézményt. A hosszú
kihagyás után, nagy örömmel jöttek ismét a
közösségbe. A védelmi intézkedések továbbra is
érvényben maradtak.
Május első vasárnapja, Anyák napja volt.  Mind a két
csoport titokban, nagy izgalommal készült, hogy az
édesanyjukat felköszöntsék. Május 4-én, egy péntek
délelőtt kamerával felvettük a gyerekek ünnepi
műsorát, majd a közös facebook oldalakon online
formában megosztottuk a szülőkkel. Hazainduláskor
minden gyermek vitte a saját készítésű ajándékját az
édesanyjának. A visszajelzésekből úgy gondoljuk,
tetszett minden szülőnek a meglepetés.
Sokáig nem tudtuk, hogy lesz-e majd lehetőségünk
legalább néhány programot személyes jelenléttel
megtartani. Az iskolába készülő nagycsoportosokat
mindenképpen szerettük volna elbúcsúztatni.
Szerencsére az EMMI engedélyt adott rá, hogy
szabadtéren megtarthatók személyes jelenléttel is a
ballagások. Nagy izgalommal készülődtünk az 5
gyermekkel május 28-ra, amikor is sort kerítettünk
délután 16 órakor a ballagásra. Délelőtt vidámballagást
tartottunk sorversenyekkel, tánccal, sok mókával. A
búcsúzó gyermekek szülei tortával lepték meg a
csoportok tagjait. Nagyon izgultunk, mert délelőtt
borús-szeles idő volt, csak remélhettük, hogy
délutánra, már jó időben lesz részünk. Szerencsére
napsütésben megható műsorral vehettek búcsút az
óvodától az elköszönő gyermekek. Mindenki egy-egy jó
kívánsággal megrakott tarisznyával térhetett haza.

Május utolsó vasárnapja Gyermeknap. Az előző
napokban esős, szeles idők voltak, ami
megakadályozhatta volna, hogy az óvoda udvarán
megtartsuk a várva-várt gyereknapot. Szerencsére
lehetőséget kaptunk rá, hogy a Faluházban tartsuk a
gyerekek számára oly fontos eseményt május 31-én
délelőtt. Itt állították fel számukra az ugrálóvárat, amely
nagyon tetszett mindegyiküknek. Ezenkívül lehetőségük
volt még kézműveskedésre, sportolásra, csillám-
tetoválásra. A gyerekek természetesen ehettek, ihattak,
hisz sós és édes kekszek, üdítők voltak biztosítva erre a
napra, valamint minden gyerek meglepetést kapott a nap
megkoronázásaként. A gyerekek csillogó szeme elárulta,
hogy nagyon tetszett nekik ez a nap. Kifáradva, de
boldogan térhettünk vissza. Gyermeknapi ráadásként az
egri Galagonya Bábszínház előadását június 7-én
tekinthették meg a gyerekek az óvodában. A címe: A
szorgalmas és a rest leány. Örömmel fogadták
óvodásaink, ezt a szép előadást.

Intézményünk volt vezetője, Boza László Jánosné, Nóri
óvónéni nyugdíjba vonult 2020. december 31-én. A
pandémiás helyzet miatt csak 2021. június 17-én volt
lehetőségünk a Faluház udvarán, ünnepélyes keretek
között megköszönni a 40 év pedagóguspályán eltöltött
munkáját. Kívánunk neki hosszú, egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket. Az óvoda dolgozói és a magam
nevében köszönöm a segítségét mindenkinek, aki
valamilyen módon támogatta a Detki Benedek Elek
Óvodát a nevelési év során! Kívánunk a nyárra nagyon jó
pihenést, kikapcsolódást mindenkinek!
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Kernácsné Már Tünde óvodavezető



Táncoktatás a Faluházban
Már a tavalyi évben is volt szerencséjük az iskolás és
óvodás gyermekeknek táncot tanulni. Egy kis kihagyás
után Benei Viki vezetésével Fazekas Lídia tart
táncoktatást minden pénteken gyerekek számára a
Faluházban. A foglalkozások 16:00-tól 17:00-ig tartanak,
mely során számos tánclépést sajátíthatnak el a táncos
lábú gyerekek. A show-tánc mellett modern-tánc és
színpadi-tánc is szerepel a repertoárban.

Húsvéti tojásfa: A DJE tagjai köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik segítettek húsvéti díszekbe öltöztetni
Detk tojásfáját. Továbbá köszönjük azoknak a
gyerekeknek és szülőknek, akik fényképekkel is
hozzájárultak egy rövid húsvéti videó elkészítéséhez,
melyet megtekinthetnek a Detk Jövője Egyesület
facebook oldalán. 
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KÖZÖSSÉGI
Detk Jövője Egyesület hírei

Virágba öltöztettük Detk utcáit: Az Egyesület
felhívásával  virágültetési összefogás vette kezdetét
településünkön, mely során önkéntes női lakosok
segítettek  balkonládákba  ültetni azokat a növényeket,
melyeket a Detk Községi Önkormányzat, a Detk Jövője
Egyesület, a Hanga virág és ajándékbolt, valamint a
lakosok  ajánlottak fel. Köszönet mindenkinek, aki részt
vett ebben a megmozdulásban. Együtt, egymásért, egy
zöldebb Detkért!

Aerobikoktatás a Tornacsarnokban
Az egri Flexi-Team Aerobik és Torna Klub keretei között
Révai Ádám, a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
testnevelés és földrajz szakos tanára tart
sportfoglalkozásokat gyerekek számára a Detki
sportcsarnokban minden csütörtökön 16:00 és 17:00 óra
között. Igen szép számban vesznek részt a bejelentett
sportolók az edzéseken, melyre további jelentkezőket is
nagy szeretettel vár a tanár bácsi.

Nagy Bernadett informatikus-könyvtáros, közművelődési szakember, a Detk Jövője Egyesület alapító tagja

Detk Jövője Egyesület szeretettel fogad
adományokat, használt plüssöket,

játékokat és gyerekkönyveket, melyek
gyerekeknek szóló rendezvények során

kerülnek kiosztásra tombolahúzás
során és egyéb formában

https://www.facebook.com/flexiteameger?__cft__%5b0%5d=AZV3lzhaDjlJLqt6UeW35Ms7-Aw4p1L8fgDr4Re-XN-U8wDgixmT1kMF8fAi9Pbo7Nr2MUtqsQRW0P4MuBbDMoaaZEsAsz0cMpPGozEaRm5MeXo9h7_Vu_RXFkyD9algtQqKQT6Resx1va5ZTlGuMu_ltVygkyr0pyw3Hc0LF0-u4A&__tn__=-UC%2CP-R


Születés
Szilvási Kevin Matteó              2021. 02.10.                  Szilvási Tamás-Szűcs Klaudia Erzsébet
Orosz Zea                                  2021.04.08.                  Orosz Zsolt – Fekete Ibolya Evelin

Házasságkötés
                                   2021. április 10.                               Danó Dóra – Fábián Dániel
                                   2021. április 16.                               Magyar D. Anna – Révai Ádám
                                   2021. május 29.                               Haluska Marianna – Vernyik Gábor

                                       Halálozás                                   
      Markó Ádám Tibor                                               2021.03.26.                          72 év
      Farkas József Mihály                                            2021.03.26.                          78 év
      Spáh Gábor                                                           2021.03.28.                          66 év
      Székely Antal                                                        2021.04.20.                          86 év
      Szabó Jánosné Szarvas Piroska                          2021.05.24.                          86 év 
      Kovács Tivadarné Berecz Irén Margit               2021.06.14.                          79 év
      Zódor Melinda                                                      2021.06.20.                          52 év
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KÉPCSARNOK

 

Felső kép: Az 1959-ben készült fénykép óvodás
gyerekek csoportját ábrázolja. A 45 fős
gyerekcsoporttal két óvónő és egy dajka
foglalkozott.

Bal oldali képen Detk Község 1991-ben kiadott
tájékozató kiadványa látható, melyet még
írógéppel írtak. Csak egy évvel később, 1992-ben
valósult meg a kiadvány nyomdai előállítása.  

 Szerkesztette: Dr. Vona-Túri Diána
Sokszorosító: Colorix Nyomda Kft.

Kiadja: Detk Községi Önkormányzat
Felelős kiadó: Stefanovszki Tamás12

A jobb felső képen 1960-as évekbeli Úrnapi körmenet
mozzanatai láthatók, míg a bal alsó kép az 1983-as detki
búcsúban készült.


