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Köszönetnyilvánítás

Az idei évben három nagyszabású rendezvényen vagyunk túl, melyek nem jöhettek
volna létre a Detk Jövője Egyesület közreműködése nélkül. Külön szeretném
megköszönni Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester asszonynak, hogy a májusi
gyereknapot, a júliusi családi napot és az augusztusi nyárzáró falunapot
megvalósította segítőivel, Ötvös-Nagy Bernadettel és a Detk Jövője Egyesület
tagjaival.
Köszönet Bóna Róbert bányaigazgató úrnak, amiért kérésemnek eleget téve
megnyitotta a Halmajugra alatt futó bányabeli útszakaszt a Detki lakosok számára,
mely jogosultságot, ellenőrzés esetén lakcímkártyával szükségeltetik igazolni. A
MVM Mátra Energia Zrt. nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért, sem
vadkárokért. Kérem Önöket, ennek tükrében saját felelősségükre és kizárólag
átmenő forgalom céljára használják az említett útszakaszt!
Stefanovszki Tamás
polgármester

A fénykép a Balatonszemesi kikötőben készült
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Nyertes és benyújtott pályázatok
A tavasz mindig az éves teendők megtervezésével és a
benyújtásra kerülő pályázatok megvitatásával telik.
Igyekszünk olyan pályázati kiírásokat megcélozni,
melyek a közösség érdekeit elégítik ki. Ilyen volt idén a
felelős állattartás érdekében kiírt támogatás, melyet
kizárólag a programra jelentkezők nagy számára való
tekintettel igényeltünk meg. A nyári időszakra inkább
a nyertes pályázatok beszerzési munkálatai, valamint a
falunapok és táborok megszervezése és lebonyolítása
jellemző.
Eddigi idei nyertes pályázataink:
1. Mester utca felújítása 8 965 182 Ft
2. Polgárőr autó 4 861 300 Ft
3. Közösségszervezéshez eszközök 1 999 185 Ft
4. Kommunális eszközök 5 161 438 Ft
5. Településfásítás 20 sorfa, melyekhez a szükséges
feltételek is a támogatás részét képezik.
Benyújtott pályázatok:
1.) A
Detk Községi Önkormányzat a közreműködésemmel nyújtotta be az igényét a Magyar Falu
Program keretében megjelent „Felelős állattartás
elősegítése” című alapprogramra. Az igényfelmérést
követően készült el a költségterv, melynek vissza nem
térítendő összege
1,1 millió Ft. A támogatott
tevékenységek
között
szerepel
a
kisállatok
ivartalanítása

ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása és
transzponderrel (chip) történő megjelölése, melyeket
- nyertes pályázat esetén - Dr. Major Gyula állatorvos
hajt végre gyöngyösi rendelőjében.

2.) A Magyar Falu Program keretében, a Modern
Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos és
a Nemzeti Művelődési Intézet lebonyolításában
valósul meg a települések "Falunapjainak támogatása".
A programra
5000 fő alatti lakosságszámú
települések adhatják be az igényüket akár
visszamenőleg is, egy már lebonyolított Falunap
kapcsán. A Detk Községi Önkormányzat a júliusban
megvalósított családi nap támogatására igényelte
meg a maximális támogatást, melynek összege 1 millió
Ft.
Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Ismét összeülhetett a Képviselő-testület
A korlátozások óta háromszor találkozott a Képviselőtestület nyilvános ülések keretében, melyek során
számos napirendi pont került előterjesztésre.
1.) Miután a Polgármester úr beszámolt a Képviselőtestületi hatáskörben hozott, illetve az átruházott
hatáskörben hozott határozatairól, a Képviselőtestület döntött a településrendezési eszközök
módosításáról és a területrendezési hatósági eljárás
lefolytatására vonatkozó kérelem benyújtásáról. Ezek
után került sor a folyamatban lévő fejlesztésekre és
programokra. Végül döntés született a "Külterületi
helyi közutak fejlesztése" című pályázati felhívásra
történő pályázat benyújtásáról.
2.) A következőkben a Polgármestertől a Sepsibodoki
látogatásról, az Alpolgármestertől pedig a nyárzáró
falunap alakulásáról hallhattak beszámolót a
képviselők. Végül megszavazta a testület a szociális
tüzelőanyag
támogatásra
irányuló
pályázat
benyújtását.

3.) A nyár végi ülésen megvitatásra került a település
lakóit érintő támogatások kérdése. Elsősorban az
iskolakezdési támogatásról döntött a testület és annak
összegéről.
Szóba
került
az
október
1-én
megrendezésre kerülő idősek napi műsor lebonyolítása,
illetve döntés született az adventi ajándékosztásról és
annak összegéről. Napirendi pontként szerepelt
továbbá a megerősített rendőri járőrszolgálat
igénybevétele a településen uralkodó, sokszor
tűrhetetlen és életveszélyes kamionforgalom miatt.
Mindezek mellett a Képviselő-testület döntött a
térfigyelő kamerarendszer kibővítése kapcsán is,
többek között az illetéktelen személyek és az illegális
szemetelés miatt. Megtárgyalta a testület a pályázaton
nyert polgárőr autó vásárlásának alternatíváit és
támogatási lehetőségeit.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei megtalálhatók
a Detk Községi Önkormányzat honlapján (www. Detk.
hu).
Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester
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Felújított játszótér
Már a téli hónapokban elkezdődött a régi „daruvár”
nevezetű játszótér modernizálása a Mátrapark Kft. által.
A felújítás során megtörtént a felső pódium teljes
fedése és annak oldalmellvéd körbezárása. Két darab
rámpa, köteles mászófal, csőcsúszda, láncos lépegető
és függeszkedő került felszerelésre, melyek körül
biztonsági ütéscsillapító gumilap burkolat felel a
gyermekek testi biztonságáért. A bástyák kisméretű
csúszdaként és babaházként funkcionálnak tovább.
Egy homokozóval és fészekhintával bővült a régi
összeállítás. A játszótéri elemek felújításával és
kihelyezésével nem fejeződtek be a munkálatok. A
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint az elkészült
játszótér egy fogyasztóvédelmi előírásoknak való
megfeleltetésen és egy felülvizsgálaton kellett, hogy
átessen. A játszótéri elemekkel felszerelt, biztonságilag
felülvizsgált játszóteret hosszú ideig tartó felújítási
munkálatok után adta át a kivitelező a település
lakóinak. A lakosok kéréseinek eleget téve a játszótér
melletti járda mentén új, energiatakarékos, napelemmel
működő lámpák lettek kihelyezve.
Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Nyári örömök az óvodában
“Fényes cifra palota, megnyitott az óvoda…”
2021. szeptember 1-én újra gyerekzsivajtól volt hangos a
Detki Benedek Elek Óvoda. Két csoporttal indult a
nevelési év. A nagy-középső csoportban 21 gyermek
kezdte meg az évet. A kis csoportban 12 gyermek mellé
folyamatosan érkeznek az új kis óvodások szeptember
hónapban. A nagy-középső csoportba új óvó néni
érkezett, Hanzó-Szabó Fruzsina személyében. A
gyerekek szeretettel fogadták. Kívánunk neki jó munkát
és egészséget! Reméljük, hogy hosszú éveket tölt el a
Detki Benedek Elek Óvodában.
A nevelési év kezdetét megelőzően, 2021. augusztus 28án a Falunapi rendezvényen léptek fel óvodásaink, ezzel
is színesítve a programot. A gyermekek nagy örömmel
készültek az eseményre. Köszönjük azoknak a
szülőknek, akik elhozták gyermeküket a próbákra, majd
a fellépésre.
Szeptember 30-a a Népmese napja, óvodánk
névadójának születésnapja. Ezen a napon a
hagyományainkhoz híven virágot és mécsest helyezünk
el Benedek Elek portréjánál.

Ezt megelőzően, egész héten a mesék köré tervezzük
tevékenységeinket.
Az
idei
nevelési
évet
a
hagyományos módon kezdhettük, reméljük, hogy az
elkövetkező hónapokban lehetőség lesz színes
programokkal gazdagítanunk a gyermekek óvodás
életét. Kívánunk mindenkinek sikeres, egészségben
gazdag nevelési évet.
Óvónénik
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Természettudományi tábor
A tavalyi év sikerére való tekintettel, idén ismét
meghirdettük a természettudományi tábort. A vártaknak
megfelelően, nagy létszámban jelentkeztek a tudományok
iránt érdeklődő gyerekek és minden nap más-más
természettudomány kapuit igyekeztem megnyitni nekik. A
biológia napon az állati szervek bemutatását követően, a
helyi Gigi kecskefarmot látogattuk meg. Köszönjük
Kelemen Ildinek a lehetőséget és a palacsintát.

A fizika nap fénypontja volt Varga Zsolt fantasztikusan
színes bemutatója, mely bepillantást nyújtott az
indiáncsapatoknak a vadászat rejtélyeibe és szépségeibe.

4
A nap folytatásaként a két indiántörzs a törzsfőnökök
irányításával indiánsátrat terveztek és építettek igen
nagy sikerrel. A nap zárásaként Székely Luca Rubik
kocka bemutatót tartott villámgyors ujjaival.
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A kémia idén sem maradhatott ki a repertoárból, mely
során a víz és fő tápanyagaink kapták a főszerepet.
Desztilláltunk, teszteltük a nem-newtoni folyadékot és
fehérjéket denaturáltunk.

A nap folytatásaként Pálosvörösmarton a Bene-patak
medrében vertünk tábort, ahol a mezítlábas sétányon
végigballagva a hegység kőzeteit tanulmányozhattuk,
miközben a bográcsban rotyogott az ebéd. A patakban
csizmával végiggázolva rákokat figyeltünk meg és a
bicikliutat krétarajzokkal színeztük a szivárvány
színeire.

A tábor zárásaként régészeti és földrajz terepbejárásra
mentünk, melynek első felében az abasári ásatáson
tettünk látogatás, Kazsu Attila abasári polgármester úr
közreműködésével.
Köszönet anyukámnak, Túriné Kiss Magdolnának, aki a tábor egésze alatt segítőm volt. Köszönöm Varga Zsoltnak,
Kelemen Ildikónak, Székely Lucának és Kazsu Attila abasári polgármester úrnak, hogy színesebbé tették a tábori napokat.
Köszönet a Detki Petőfi Sándor Általános Iskolának, a Detk Községi Önkormányzatnak, Ötvös-Nagy Bernadettnek, a Detki
Községi Konyhának és Szarvas László visontai polgármester úrnak, hogy támogatták a tábor megvalósítását.

Dr. Vona-Túri Diána tanár, alpolgármester
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Bodoki testvér-települési kapcsolatok
A koronavírus járvány csillapodásával sikerült egy –
már a múlt év márciusa óta tervezett - programot
megvalósítanunk. Hosszú szünet után újra felvettük a
kapcsolatot
székelyföldi
testvértelepülésünk,
Sepsibodok vezetőivel. Az első személyes találkozásra
Sepsibodokon került sor, ahová a polgármester úr és
jómagam látogattunk ki három napra. Nagy örömmel
vették, hogy újra szeretnénk építeni az egykor
kiválóan működő kapcsolatot, bemutatták, hogyan
fejlődött Bodok az elmúlt években. Természetesen
részünk volt a hagyományos székely vendéglátásban
is. Hazatértünk előtt polgármesterünk meghívta
Fodor István bodoki polgármester urat és a
képviselőket egy viszont látogatásra.

Meghívását elfogadták, és a nyárzáró falunap
alkalmából vendégül láthattuk a bodoki vezetőket.
Sajnos csak négyen tudtak ezúttal eljönni, de
remélhetőleg legközelebb nagyobb lesz a létszám. A
vendégek
elszállásolásról
Stefanovszki
Tamás
polgármester gondoskodott, mivel az önkormányzat
vendégházai foglaltak voltak. A pénteki megérkezést
és a szállás elfoglalását követően a detki képviselőkkel
közösen fogyasztottuk el a konyha által készített
vacsorát a Detki Udvarházban.

Délben együtt fogyasztottuk el a Kakuk Ferenc
plébános úr által készített gulyást és a lakosokkal
közösen élveztük a délutáni műsorokat. Mivel Nagy
Sándor barátunk vérbeli futballista, így nem kellett
sok rábeszélés, hogy vegyen részt a délutáni
mérkőzésen.

Szombaton délelőtt a bodoki vendégekkel gyalogosan
jártuk be a falut, ami természetesen számos
találkozást eredményezett a régi ismerősökkel.
Vasárnap reggeli után egy demjéni fürdőlátogatás
következett, majd Egerszalókon elköltöttünk egy
ízletes ebédet. A napot a Detki Udvarházban
rendezett közös vacsora zárta, melyen a detki
képviselők elköszöntek vendégeinktől, akik hétfőn
kora reggel hazaindultak. Az együtt töltött idő igen
hasznosnak
bizonyult,
mivel
nagyjából
körvonalazódtak azok az elképzelések, melyekkel
remélhetőleg sikeresen újra élesztjük a két település
közötti kapcsolatot.

Köszönet illeti Katona Ágnes képviselőt, aki
vendégeink számára helyszínt biztosított a reggeli és
esti étkezésekhez, mi több a szombat-vasárnapi
reggelinél és a vasárnapi búcsúvacsoránál az Ő
vendégei voltak.
Dér Tibor Tamás kirendeltségvezető
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Mátrai turizmus napja Detken
Negyedik alkalommal szervezte meg a Mátra Jövője
Turisztikai Egyesület a Mátrai turizmus napját. Az
esemény négy éve indult útjára, akkor „130 éves a
mátrai turizmus” néven. 1887. május 13-án alapította
meg
Hanák
Kolos
a
Magyarországi
Kárpát
Turistaegyesület Mátra osztályát, ezzel hazánk első
vidéki turista egyesületét. A Mátra Jövője Turisztikai
Egyesület négy éve egy kétnapos programmal
tisztelgett az évforduló előtt, akkor érkezett első
alkalommal a Mátrába az Ikarus 55 autóbusz. Az idei
Mátrai turizmus napjára a szervezők a Dél Mátra
településeit választották, hogy a kevéssé ismert
településeik értékeit bemutassák az érdeklődőknek.
000

Két útvonal is érintette Detket, az egyik a retro Ikarus
volt. Mindkét csoport tagjai a régészeti múzeumban
kezdték a látogatást, ahol Gyurgyikné Vereb Katalin
kalauzolta a látogatókat. Ezt követően többen
megnézték a templom meseszép kapuját, a Szent
György életét ábrázoló domborműveket. Ezt követően a
vendégek a Székelyház udvarára érkeztek, ahol az
alpolgármester, Dr. Vona Túri Diána és a Detk Jövője
Egyesület tagjai szarvaspörkölttel várták az addigra már
jócskán megéhezett vendégeket. A résztvevők jelzései
alapján a szervezés, a tálalás, és az étel is elsőrangú volt,
főleg, amikor megtudták, hogy a helyi Hubertus
Vadásztársaság jóvoltából került a nemes vad a
tányérjukra, amit a vadásztársaság elnöke és egyben a
település polgármestere, Stefanovszki Tamás készített
el vadásztársaival. Az ebédhez a meglepetés desszertet
az alpolgármester muffinjai szolgáltatták.
A Mátra
Jövője Turisztikai Egyesület mindig is elkötelezett volt
a környezetvédelem jegyében, ezért évek óta zöld
rendezvényeket tartanak, nem volt ez másként most
sem. Cukornád tányérban tálalták a pörköltet, fa villát
és öko szalvétát kaptak a vendégek. Természetesen a
helyi termékek népszerűsítése is fontos, ezért Parádi
víz került az asztalokra. Az ebéd után a település
gasztronómiai sajátosságaival ismerkedtek a vendégek,

szinte hihetetlen, de számos egyedi kulináris értéke van
Detknek. Lehetett kecskesajtot kóstolni, vagy éppen
kender pestot, de a tökmagolaj is ott sorakozott a
kínálatban. A vendégek egy része már járt itt tavaly
tavasszal, amikor a lezárások előtt még tudott
azegyesület
programot
szervezni,
már
akkor
rácsodálkoztak
sokan,
milyen
sok
különleges
gasztronómiai értéke van Detknek. Ahogy többen
fogalmaztak, mikor továbbindultak: jó volt pár órára
detkinek lenni, élvezni a helyiek vendégszeretetét,
kedvességét, azt a figyelmet és törődést, amit ebben az
alig két órában kaptak. A Mátra Jövője Turisztikai
Egyesület távlati terveiben szerepel, hogy legközelebb
Detk más értékeit mutatja be, a szobrokat, a templomot,
a régi kőhidat, vagy éppen a népművészeti házat. Ahol a
helyi civil közösség erős, ott láthatóan nem gond egy
ilyen program megszervezése. Kedves detkiek!
Köszönjük, hogy itt lehettünk, reméljük, hogy
hamarosan a tudósításokban is ott lesz Detk neve,
hiszen meghívásunkra a Gyöngyösi TV és a Hazahúzó
turisztikai magazin műsor – ATV – stábja is forgatott
ezen a napon. Sőt Erdélyi József – nyugdíjas hobbi fotós
- remek galériát készített a napról, szintén a mi
kérésünkre, amit a közösségi oldalán megosztott.
Beigazolódott, ahol az emberi kapcsolatok működnek,
az egymásra figyelés, segítés, abból remek dolgok
születnek. Így lett egy fantasztikus és emlékezetes
látogatás Detken is. Kívánjuk, maradjatok ilyennek, és
folytassátok ezt így tovább, hogy egyre népszerűbbé
váljon településetek!

Kápolnai Nagy Ágnes Mátra Jövője Turisztikai Egyesület elnöke

DETK JÖVŐJE EGYESÜLET HÍREI
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Családi nap
Egyesületünk egy évvel ezelőtt alakult meg azzal a
céllal, hogy Detken olyan közösségi programok
valósulhassanak meg, mint a családi nap. Jelenleg 16 főt
számlálunk köreinkben, mely szám remélhetőleg
aaxxxa

A számos program között a Detki Petőfi Sándor
Általános Iskola néptánc csoportja is bemutatta a tanév
alatt tanult tánclépéseket.

növekedni fog. Rendhagyó módon terveztük az idei
családi napot, hiszen a korábbi évektől eltérően,
falunap jellegű rendezvényt sikerült megvalósítani
számos fellépő sztárvendég közreműködésével. A
gulyásfőző verseny közben az Alma együttes
szórakoztatta az aprónépet, majd a családok ebéd
utáni
testmozgásáról
a
Mátraaljai
betyárok
gondoskodtak. Bűvész, kutyasuli, táncosok és a
Sógorok együttes után Rácz Gergő élő nagy-koncertje
és Tomy Montana utcabálja zárta a rendezvényt.

A rendezvény anyagi támogatásáról a Detk Községi Önkormányzat gondoskodott. Köszönet a Detki Udvarház
Kft-nek, a Mátravin Borház Kft-nek és Tóth Zsoltnak a felajánlásokért.
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Nyárzáró falunap
Az augusztus 28-án megrendezésre kerülő nyárzáró
falunapon Kakuk Ferenc detki plébános főzött minden
megjelenő vendégnek a községi konyha dolgozóinak
segítségével, melyet maga a plébános úr, Stefanovszki
Tamás polgármester és a Detk Jövője Egyesület tagjai
szolgáltak fel.

még a helyi Gigi kecskefarm állatsimogatója, a
habparty, az interaktív buborékshow és a bungee
trambulin. Mindemellett karate, néptánc és hastánc
bemutatónak is szemtanúi lehettek a megjelentek.

A délután folyamán a Detki Benedek Elek óvoda
gyermekei táncos műsorral lepték meg szüleiket. A
számos gyerekprogram közül hatalmas sikert aratott
akk

Az este folyamán Kovács Bogi és barátnője, Luca
énekeltek, miután Korda György és Balázs Klári
visszarepített minket a régmúlt idők disco parkettjeire.
Majd az AudióRide zenekar másfél órás műsora után
Burai Krisztián háborgó mélységébe merenghettünk
el. Az éjszakát tűzijátékkal fűszerezett utcabál zárta,
melyet Tomy Montana biztosított.

A rendezvény anyagi támogatásáról a Detk Községi Önkormányzat gondoskodott. Köszönet: Detk Jövője Egyesület tagjai, Frikk
Teodóra, Borsodi Katalin. Cseplye Csaba, Kelemen János, Kakuk Ferenc plébános, Vona Ádám, Kovács Krisztián, Fazekas Lídia,
Krenyácz Réka, Czivinger Kitti, Pelle Dorka, Mihalov Janka, Mátravin Borház Kft.

Detk Jövője Egyesület

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Nyáron megszépült az iskola
- diákmunka segítségével javításra kerültek a
nyílászáró
cserével
megrongálódott
felületek,
köszönöm Révész Krisztofer és Kuli György Márk
munkáját!
- két család anyagi támogatással segítette a 2. osztály
termének
kifestetését. Köszönjük!
- Bakos András jóvoltából kaptunk egy felújított padot,
köszönjük Bandi bácsi!
-a Hatvani Tankerületi Központtól szekrényeket és
asztalokat kaptunk, melynek szintén nagyon örültünk!
- a Szülői Munkaközösség festékek megvásárlásával
támogatott minket!
Minden segítséget hálásan köszönünk!
- Herbai Mária virágokat ajánlott fel az iskolának.
Köszönjük szépen! Minden segítséget hálásan
köszönünk!
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A 2020/2021. tanév
versenyeredményei, sikerei
- Fecske Boglárka 8.o. tanuló a Neumann János
Gimnázium német nyelvi versenyén III. helyezést,
valamint a "Mi Európánk " versenyen IV. helyezést
ért el.
A 2020/2021.tanévben Fecske Boglárka nyerte el
ezért a kiváló teljesítményért az iskola VÁNDOR
SERLEGÉT. Szívből gratulálunk!
-Sári Kira 8.o. tanuló a Mezőkövesdi Szent László
Gimnázium német nyelvi versenyén IV. helyezést ért
el.
- Hídvégi Anna, Szabó Emília 4.o. tanulók a Kisnánai
Szent Imre Általános Iskola szervezett online
helyesírási versenyen III. helyezést értek el.
- A Berze Nagy János Gimnázium által szervezett
tehetségkutató versenyen Hídvégi Anna 4. o. tanuló
magyar nyelv és irodalomból V. helyezést,
matematikából VI. helyezést ért el.
- Kovács Viktória 7.o.tanuló a Neumann János
Gimnázium német nyelvi versenyén III. helyezést ért
el, Bálint Kornél 7.o. tanuló dicsérő oklevelet kapott.
-Markó Bence, Lizák Alíz 4.o. tanulók az Arany
László megyei Meseíró versenyen vettek részt,
Markó Bence II. helyezést ért el.
- Szabó Márton 7.o. tanuló a Tudásbajnokság
elnevezésű tanulmányi versenyen angol nyelvből a
megyei döntőn I. helyezést ért el.
- Balogh Napsugár Lili, Forgó Laura 6.o. tanulók a
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola által
szervezett Városi Ökoversenyen VII. helyezést értek
el.
- Rajzversenyek eredményei:
Kiemelt I. hely: Tóth Janka 6.o. tanuló
az "Az év kétéltűje, a zöld varangy" , az Év madara és
a Címer alkotásaival,
I hely: A Címerrel Forgó Laura, Balogh Napsugár Lili
6.o. tanulók.

2021. szeptember 1-jén 9 elsős kisdiák kezdte meg
tanulmányait a Detki Petőfi Sándor Általános
Iskolában. Balról jobbra: Minczér Milán, Yatera Ayame,
Pintér Balázs, Kocsis Dávid, Pintér Boglárka, Bense
Dániel. A képről sajnos betegség miatt hiányzik Csik
Réka, Kalányos Mónika, Milus Dorina. Osztálytanítójuk
Mészáros Krisztina. Kívánunk nekik örömteli és sikeres
tanulást!

Irodalmi esszépályázat:
" Magyar vagyok, magyarnak születtem"
I. helyezést ért el Kocsi Anna Boróka 6.o. tanuló,
II. helyezést Szabó Márton és Kovács Boglárka
7.o.tanulók,
III. helyezést Domoszlai Dominik 7. o. tanuló ért el.
Minden versenyzőnek, felkészítő tanárnak szívből
gratulálok, további sok sikert kívánok! Mérhetetlenül
büszke vagyok rátok!
Dr. Hollóné Bencze Tünde
igazgató

VALLÁSI HÍREK
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Bemutatkozik a település új plébánosa
1983-ban
születettem
Egerben.
Elsősorban
édesanyámnak köszönhetem hitem és a katolikus
vallást, mert ő tanított meg imádkozni, ő vitt el hétrőlhétre a templomba minden vasárnap. Az általános
iskola után következett életem első nagy döntése,
végül a vendéglátóipari pályát választottam, mivel
nagyon szerettem főzni. A középiskolai évek vége felé
érlelődött meg bennem a papi hivatás gondolata.
A legfontosabb számomra, amit jelmondatul is
választottam: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és éltét adja
váltságul sokakért.” Mt 20,28. Az emberek és a Jóisten
szolgálata. Az embereket meghívni és megtanítani újra
önzetlenül szolgálni, szeretni egymást és a Jóistent…
2002-ben a váci szemináriumban kezdtem el
felkészülésemet a papi életre. Gyorsan szaladtak az
évek, időközben új főpásztorunk is lett Csaba érsek, aki
diakónussá, majd 2008-ban pappá szentelt. Diakónusi
szolgálatomat Miskolc Szent Anna Plébánián Szarvas
Péter atya szárnyai alatt töltöttem.
Első kápláni dispozíciómat a Miskolc Diósgyőri
Plébániára Mikolai Vince plébános mellé kaptam.

2011-ben Érsek atya az
Egri
bazilikába
helyezett,
Csizmadia
István plébános atyával,
egykori
rektorommal
együtt érkeztünk. Talán
mondanom sem kell
mekkora
feladat
és
egyben milyen öröm is
az
egyházmegye
elsőszámú templomában
szolgálni.
2014-ben hat kápláni év után érseki titkári kinevezést
kaptam. A klasszikus lelkipásztori szolgálatból „speciális
lelkipásztori szolgálat” következett.
Örömmel vettem, hogy 13 év után augusztus 1-jével Detk
és Kápolna plébánosa, önálló lelkipásztora is lettem.
Megértésüket kérem, mert plébánosi kinevezésem
mellett, irodaigazgatói feladataimat is el kell látnom.
Szeretném mielőbb megismerni a település lakóit, a
közvetlen munkatársaimat. Köszönöm a falunapi
élményeket, a szeretetteljes fogadtatást!
Kakuk Ferenc plébános

Augusztus 20-ai kenyérszentelés
2021. Augusztus 20. Szent István Király Főünnep
"Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem "
Ezen a napon az előző évekhez hasonlóan, a detki
Római Katolikus Templomban tartott Szentmise
keretein belül került sor a kenyérszentelésre.

2019 - es fotó Ternyák Csaba egri érsek és Kakuk
Ferenc érseki titkár, érseki irodaigazgató, jelenleg
Detk új plébánosa látható.

Idén Kakuk Ferenc egri érseki irodaigazgató, az új detki
plébános szentelte meg községünk lakosainak a
Szentmise végén felkínált kenyeret, melyet erre az
alkalomra készítettek. A 11 éves Magyarok Kenyere
jótékonysági program keretein belül Magyarországon 96
helyszínen fogadták a több ezer gazda által felajánlott
búzát. Idén Ópusztaszeren tartották a Kárpát medencei Búza össze-öntés Ünnepét, majd megáldották
és megőrölték. Az új kenyér összetevői nemzeti
összefogással érkeztek meg: a kovász a Délvidékről, a só
az erdélyi Parajdról, a víz Kárpátaljáról, a Fekete Tisza
forrásból. A Magyarok Kenyeréből előző évekhez
hasonlóan Detk is részesült, valamint a detki Orsi
Vegyesbolt és Fábián család által felajánlott szentelt
kenyereket kóstolhatták a Szentmisén résztvevők. Új
hagyományt teremtettünk, idei évtől kezdődően a detki
lakosok is hozhattak kosárban, szőttes hímzett
terítőben kenyeret, ezeket is megáldotta Feri Atya, hogy
a családok asztalára is jusson a szentelt kenyérből.
Kívánunk hasonló szép ünnepeket és várjuk a megújult
Szentmisékre a fiatalabbakat, a családokat és
idősebbeket egyaránt.
Kovácsné Urbán Katalin
harangozó-sekrestyés, egyházi munkatárs

ARHÍVUM
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Labdarúgás: Bodoki vendégek régen és most
jobbra: Kiss József, Kernács Martin, Vereb Csaba, Boros
Lajos, Nemes István, Középső sor balról jobbra: Tóth
Krisztián, Kelemen János, Szőrős Alex, Boros Zoltán.
Alsó sor balról jobbra: Dér Tibor Tamás, Erdélyi Attila
(2021)

A Sepsibodoki és Detki
barátságos futballmérkőzése.

futballcsapat

2014-es

Az augusztusi falunap futballmérkőzése: Felső sor balról
jobbra: Őzse Tibor, Kelemen József, Tóth Krisztián, Kiss
Tibor, Kernács József, Kiss Balázs, Boros Zoltán, Sike
Zoltán, Boros Csaba. Középső sor balról jobbra: Dér
Balázs, Török Ferenc, Nagy Sándor (Bodok), Parag
Norbert, Boros János, Kőműves István, Kelemen János.
A júliusi családi nap futballmérkőzése: Felső sor balról Alsó sor: Dér Tibor Tamás (2021)
aaa

Anyakönyvi események

Születés

Csernyák András Dániel

Házasságkötés

2021.07.12.

Csernyák Tamás
Kovács Bernadett

2021. 07. 24. Papp Viktória-Simon Ádám
Halálozás

2021. 07. 31. Nagy Bernadett-Ötvös Valentin
2021. 08. 07. Pálnok Judit Beáta-Bubenkó Attila

2021.06.03.

74 évet

2021. 09. 04. Bártfai Franciska-Bátky Krisztián

Kiss Sándor Józsefné Simai Vilma 2021.06.23.

84 évet

2021. 09. 10. Lukács Melinda-Erdős István

Molnár Istvánné Salga Vilma

2021.08.23.

84 évet

2021. 09. 11. Szabó Katalin-Demény Szabolcs

Fülöp László István

2021.08.27.

43 évet

2021. 09. 18. Szabó Éva-Kernács Martin

Kiss István

2021.09.09.

59 évet

Kiadja: Detk Községi Önkormányzat

Hunyadi Antal

Felelős kiadó: Stefanovszki Tamás Szerkesztette: Dr. Vona-Túri Diána
Sokszorosító: Colorix Nyomda Kft.

