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Nyertes pályázatok
Az ősz idén a civil szervezeteknek is kedvező volt
pályázati szempontól. 
   1. Detk Községi Önkormányzat a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett felelős állattartás
elősegítésére 1 042 000 Ft támogatásra jogosult.
     2. A Detk Jövője Egyesület a Magyar Falu Program
civil szervezetek eszközbeszerzési támogatására
benyújtott sikeres pályázata révén, közel 2 millió Ft
értékben vásárolhat közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközöket, mely az idei hírmondó
második számában részletesen is olvasható. 
    3. A Hubertus Vadásztársaság 300 000 Ft értékű
vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Nemzeti Együttműködési Alap által, mely összeg a
vadásztársaság egyszerűsített működési támogatására
használható fel.
   4. A Hubertus Vadásztársaság a Magyar Falu
Program civil szervezetek programszervezési támo- 
 aaaa  

Detk Község információs lapja       2021. évfolyam IV. szám 
gatására benyújtott sikeres pályázata révén 2 millió Ft
értékben biztosíthat táborozási lehetőséget  detki
gyermekek számára.
  5. A Detki Tanulók Támogatására Alapítvány
pályaorientációs foglalkozások megvalósítására nyert
2 millió Ft támogatást szintén a Magyar Falu Program
keretein belül.

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Ősztündér
Fábiánné Kiss Katalin keze munkáját dicséri az a női
alakot ábrázoló alkotás, mely a Faluház udvarán kapott
helyet. Köszönet Vona Ádámnak, hogy elkészítette a
tartó szerkezetét, mellyel bárhol stabilan elhelyezhető.  
Ez a kézműves kompozíció az évszakok változását,
illetve hagyományainkat kívánja megtestesíteni,
melynek megvalósításáról a Detk Jövője Egyesület
gondoskodik a jövőben. Ez a szépséges alkotás volt a
Márton napi rendezvény egyik fő látványossága is,
természetesen a számos alkotás és töklámpás mellett.
aaaaa

https://bgazrt.hu/tema/cimlap/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/
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Összefoglaló a 2021-es évről

Beruházások, fejlesztések
  A 2019-es évben felhalmozott 70 milliós hiányhoz
képest, két év alatt 150 millió Ft tartalékot sikerült az
Önkormányzat bankszámláján megtartani. A 2021-es
évben a Balatonszemesi üdülő korszerűsítése
igényelte a legnagyobb anyagi ráfordítást, mely
magába foglalta a tetőtéri ablakok cseréjét és a belső
terek festését. Ennek összege bruttó 15 millió Ft volt.
További 6 millió forintba kerül az üdülő
klímarendszerének kialakítása, mely az őszi
időszakban vette kezdetét. A Faluház kazánjának
meghibásodása miatt szükségessé váló kazáncsere 3
134 000 Ft-ba került. Az ÁFÉSZ buszmegállói járda
felújítása is önerőből valósult meg, melynek költsége 1
242 000 Ft volt.  A "kisiskola" rossz állapotára való
tekintettel  időszerűvé vált az iskolai étkező, a tálaló
konyha és a folyosó felújítása is. A falak rendbetétele
és festése bruttó 890 ezer Ft-os kiadást jelentett.
Ennél jóval szerényebb, mindössze 380 ezer Ft-os
költséggel újult meg a Székelyház egyik szobája.   A
Tornacsarnokot érintő folyamatos beázások
megszüntetése végett immár harmadik alkalommal
kértünk árajánlatot az erre szakosodott szakembe-
rektől. A munkálatok költsége 825 ezer Ft volt. Sajnos
időközben a tornaterem fűtésrendszere is
meghibásodott, így a kazánok cseréje további 6,7 millió
Ft-os kiadást jelent idén. Az őszi szünetben kezdetét
vette az óvoda épületének felújítása és a tornaszoba
alapjának kialakítása, mely részben pályázati forrásból,
részben 15 millió Ft-os önerőből valósul meg. További
pályázati forrásokból  sikerült korszerűsíteni a
játszóteret, valamint kompakt rakodógépet, fűnyíró
adaptert és rendezvényszervezéshez szükséges
eszközöket beszerezni. A fenntartható fejlődés
érdekében elindítottuk a szelektív hulladékgyűjtést
lakossági használt sütőolajgyűjtő edények és
kupakgyűjtő szív kihelyezésével, valamint tavaszi
virágültetési megmozdulást kezdeményeztünk a
környezettudatosság jegyében . 

Beadott pályázatok
1.) Közmunkaprogramra beadott pályázatunk révén 2
alkalmazott dolgozhat a közterületek karbantartásán
egy évig 50%-os állami támogatással. 
2.) A nyári diákmunkaprogram kapcsán öt diák
dolgozhatott az Önkormányzatnál egy-egy hónapig
100%-os állami támogatással. 
3.) A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat révén közép
és felsőoktatásban résztvevő diákok részesülnek havi
10 000-20 000 Ft-os támogatásban az egy főre jutó
kereset alapján, melyet az állami 5000 Ft-tal egészít ki.

Detk vissza nem térítendő támogatásban részesült:
4.) Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építésére
vagy felújítására 8 965 182 Ft (Magyar Falu Program)
5.) Kommunális eszközbeszerzésre 5 161 438 Ft 
 (Magyar Falu Program)
6.) Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszer-
zésre 1 999 185 Ft (Magyar Falu Program)
7.) Kistelepülési önkormányzati rendezvények
támogatására 1 000 000 Ft (Magyar Falu Program)
8.) Településfásítás támogatására (Agrárminisztérium)
9.) Szociális tüzelőanyag támogatásra 514 350 Ft
(Belügyminisztérium)
10.) Felelős állattartás elősegítésére 1 042 000 Ft
(Magyar Falu Program)
11.) Civil szervezetek (Polgárőrség) gépjárműbeszer-
zési támogatására 4 861 300 Ft  (Magyar Falu Program)
12.) Civil szervezetek (Detk Jövője Egyesület)
eszközbeszerzési támogatására 1 995 171 Ft (Magyar
Falu Program)
13.) Civil szervezetek (Hubertus Vadásztársaság)
működési támogatására 300 000 Ft (Nemzeti
Együttműködési Alap)
14.) Civil szervezeteknek (Hubertus Vadásztársaság)
gyerektáborok megszervezésére 2 000 000 Ft
(Magyar Falu Program)
15.) Civil szervezeteknek (Detki Tanulók Támogatására
Alapítvány) pályaorientációs  foglalkozások meg-
valósítására 2 000 000 Ft (Magyar Falu Program)
Forráshiány miatt tartaléklistára kerültek:
16.) „Tisztítsuk meg az Országot!” című pályázat
(Belügyminisztérium)
Előkészítés, beadás vagy elbírálás alatt van:
17.) Zöldforgó élménynap (Innovációs és Technológiai
Minisztérium)
18.) Külterületi utak fejlesztése 200.000.000 Ft
(Vidékfejlesztési Program)
19.) Óvoda épület felújítása 150.000.000 Ft (Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program) 
20.) Az Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása
120.000.000 Ft (Terület-és Településfejlesztési
Operatív Program)

Közbiztonság
A templom előtt álló veszélyjelző tábla alá egy megállni
tilos tábla került kihelyezésre a közlekedési dugók
elkerülése végett, valamint kihelyezett kamerákkal
orvosoltuk az M3-as autóút melletti Detki réten, a
Tarnóca-patak melletti területen és a Nagyúti
bekötőúton a szemétlerakás problémáját. Ugyanakkor
a településen belül is kibővítettük a kamerarendszert,
különös tekintettel a községi konyhára. A közbiztonság
érdekében kamionforgalom kiszorítására irányuló
felméréseket és tárgyalásokat bonyolítottunk le.
Továbbá megszüntettük azokat a területeket a
közutako

https://bgazrt.hu/tema/cimlap/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/
https://bgazrt.hu/tema/cimlap/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/
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megújítottuk a szánkópályát. A település új plébánosát
és az új körzeti megbízottat bevontuk a közösségi
életbe. 

Támogatásaink
Szociális tüzelőanyagtámogatás formájában barna-
kőszenet biztosítottunk a rászorulóknak. Az
önkormányzati dolgozók részére a 2020-as évtől havi
8000 Ft értékű SZÉP kártya hozzájárulást ítélt meg a
Képviselő-testület. A Detk Községi Önkormányzat
Képviselőtestületi döntése alapján  10 000 Ft értékű
támogatásban részesült minden detki lakóhelyű
tanköteles diák, valamint 10 000 Ft-ot kapott minden
háztartás is. A polgárőrök számára 1 millió Ft-ig nyújt
támogatást a testület a pályázaton nyert gépkocsi
megvásárlásának kiegészítésére. A Detki Katolikus
Egyházközség kérése alapján a Detki Szent György
Vértanú Templom körüli fák rendbetételét  460 000
Ft-tal támogatta az Önkormányzat, míg a Detki Petőfi
Sándor Általános Iskolának 54 ezer forintot biztosított
az 1. és 2. osztályos vonalas táblák felújítására.

közutakon, melyek a teherforgalom útkárosító
hatásainak adtak helyet. Megerősített rendőri
jelenlétet szorgalmaztunk és sikerült megnyittatni a
Halmajugra alatti bányabeli útszakaszt a Detki lakosok
előtt.

Közösségszervezés 
Három nagy közösségi rendezvényt valósítottunk meg
a 2021-es évben, név szerint a májusi gyereknapot, a
júliusi családi napot és az augusztusi nyárzáró
falunapot. Hosszú szünet után újra felvettük a
kapcsolatot székelyföldi testvér-településünk,
Sepsibodok vezetőivel. Helyet biztosítottunk a Mátrai
Turizmus napjának és a Múzeumok éjszakája nevezetű
programsorozatnak. Természettudományi tábort,
halloween sétát, egészségügyi délutánt, idősek napját,
Márton napot és négy vasárnap adventi gyertya-
gyújtást szerveztünk. Mára már hagyománnyá vált a
garázsvásár, a hetente egyszer tartott aerobikok- és
táncoktatás, illetve az olvasó-, kézműves- és nyugdíjas
klub. A téli közösségi megmozdulások érdekében
aaaaaa

Beadott pályázatok
    A Vidékfejlesztési Program által kiírt "külterületi
utak fejlesztésére" adta be pályázatát a Detk Községi
Önkormányzat Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető
által, melynek során 200.000.000 Ft támogatást
szeretnénk megigényelni az AGROKER-hez vezető
020/5 és a 014/4 helyrajzi számú utak burkolatának
felújítására és az érintett szakaszok vízelvezetésére. A
beruházás megvalósításához 10 millió Ft önerővel járul
hozzá az Önkormányzat.
    A Detk Jövője Egyesület tagjaként nyújtottam be
pályázatunkat a NEA keretein belül meghirdetett "civil
szervezetek szakmai programjának megvalósítására",
ami a Detk Jövője Egyesület szervezésében
megvalósuló Detki-Sepsibodoki testvér-települési
rendezvény lebonyolítását foglalja magába. Sikeres
pályázat esetén a rendezvényre  3,5 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást tudunk felhasználni. A
2022-es évben ebből a forrásból tervezzük a falunap
lebonyolítását. 
  "Zöldforgó Élménynap" megvalósítására adtam be
pályázati igényt a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
nevében, mely az Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatásával valósul meg. Az élmény-
nap magába foglalja egy kiállítást a legmodernebb AR
és VR eszközökkel, egy mini szakmai állomást 5
fenntarthatóságra nevelő játékkal és az Alma Együttes
tíz dalból álló tematikus interaktív nagy-koncertjét. 
 aaaa
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Zöldterületek problémája
November első felében egy növényvédelmi szak-
mérnök társaságában növény-egészségügyi bejárást
végeztünk, melynek célja a közterületre ültetett tuják
állapotfelmérése volt. A szakvélemény konklúziója
szerint a település területén található összes tuja
változat kórokozók és kártevők kór-és kárképeit
mutatta, gombák, atkák és levélaknázó molyok által.
Ennek tükrében a súlyosan károsodott egyedeket ki
kell vágni, a kevésbé beteg egyedek pedig
növényvédelmi kezelésre szorulnak.  Mivel a detektált
kórkép igen fertőző, a jövőben a tuja fajok közterületre
való kiültetését kerülni kell. A kivágott egyedek pótlása
az országfásítási program során nyert 20 parkfával fog
megtörténni a tavaszi évszakban. Az elkövetkező
időszakban a közterületi növények ültetését
rendszerben és hosszú távú közterületrendezési terv
értelmében kell majd végezni.
   

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Tehergépjármű korlátozás
Örömmel értesítjük községünk lakóit, hogy az idei év
februárjában elkezdődő, tehergépjármű forgalom
korlátozására irányuló tárgyalássorozat eredményesen
zárult. A határozat értelmében 2022. január 1-étől a 12
tonna össztömeg feletti tehergépjárművek
településünkön való áthaladását korlátozó táblák
fogják szabályozni. Köszönet Horváth László
országgyűlési képviselő úrnak és minden érintettnek,
akik támogatták a kezdeményezést és részt vettek a
projekt megvalósításában.      
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Megemlékezések
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk meg
szerény körülmények között, míg az 1956-os
forradalom és szabadságharc áldozatainak tiszteletére
rendezett csendes ünnepségre a detki temetőben
került sor. A község Képviselő-testülete és a Detki
Általános Iskola igazgató asszonya a kopjafa előtt rótta
le tiszteletét a 56-os forradalom áldozataira
emlékezün

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember

emlékezve. A polgármester úr sajnos nem tudott részt  
venni a megemlékezésen, ezért az alpolgármester
asszony koszorúzta meg az emlékművet.
Mindenszentek ünnepén nem csak saját halottjainkra
emlékeztünk. A Képviselő-testület a 1222. Tarródi
cserkészcsapat jelenlétében koszorúzta meg az
emlékművet és gyújtott mécsest hősi halottaink
tiszteletére. A megemlékezést Kovács Bogi zárta
ünnepélyes versmondással. v

Képviselő-testületi ülésről jelentkezünk

Az év utolsó negyedében háromszor találkozott a
Képviselő-testület nyilvános ülések keretében, melyek
során számos napirendi pont került előterjesztésre. 
   1.) Miután a Polgármester úr beszámolt az át-
ruházott hatáskörben hozott határozatairól, a
Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2021.
évi  költségvetésének módosítását. Ezek után került
sor a szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megvitatására és
elfogadására. További napirendi pontok keretében
megvitatásra kerültek a balatonszemesi Szieszta üdülő
klimatizálásának lehetőségei és az Óvodai sportterem
építéséhez szükséges többletforrás biztosítása.
Egyebek között döntött a Képviselő-testület a Községi
Konyha területére tervezett térfigyelő kamera-
rendszer kibővítése kapcsán, valamint a plébánia és a
Detki Katolikus Templom környezetében lévő fák
karbantartását illetően.
      2.) A novemberben közmeghallgatással egybekötött
nyilvános képviselő-testületi ülésen elsősorban a Detki
Petőfi Sándor Általános Iskola természetbeni
támogatását szavazta meg a testület. További
napirendi pontok kapcsán esett szó a közterületek
növényvédelmére vonatkozó lehetőségekről és a
tavasszal érkező fák közterületre való kihelyezéséről.
 

Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető

Ezzel összhangban született döntés az Egyházközség
támogatási lehetőségeiről, ami a Detki Templom körüli
fák és a detki plébánia előtt álló fák rendbetételét
érinti. A testület jóváhagyta az adventi közvilágítás
bővítését és megállapította a  Bursa hungarica
ösztöndíjak összegét.
   3.) A decemberi képviselő-testületi ülés első
lépéseként elfogadásra került az Önkormányzat 2022.
évi munkaterve. A továbbiakban megvitatta a
Képviselő-testület az év végi jutalmazások és az
esetleges béremelések lehetőségeit az önkormányzati
alkalmazottak tekintetében. A korábbi testületi
üléseken több napirendi pont is érintette a
zöldterületek karbantartását, melyre megoldást
jelenthet egy zöldterület gondozói munkakör
létrehozása. Ezzel kapcsolatban pozitívan döntött a
Képviselő-testület. A képviselő-testületi ülés
zárópontjaként került sor a 2022. évi belső ellenőrzési
terv elfogadására.
    4.) Az év záróüléseként, rendkívüli ülés keretei
között döntött a Képviselő-testület a közvilágítási
rendszer LED-es átalakításáról.
 A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
megtalálhatók a Detk Községi Önkormányzat
honlapján (www. Detk. hu).



Idősek estje
Az idősek világnapja alkalmából október 1-én
szeretettel gondoltunk mindazokra, akik egy hosszú
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják
maguk mögött, így műsoros esttel is kedveskedtünk
nekik. Polgármester úr üdvözölte a vendégeket és
Kakuk Ferenc plébános úrnak ünnepélyesen is
megköszönte, hogy Detk község lakóinak főzött a
nyárzáró falunapon. Rendezvényünk első részében
hhhh

versenyén prózában első,
énekben harmadik helyezést
ért el. Országos Versmondók
Szövetsége által hirdetett
online verseny első
helyezettje lett. Most
szeptembertől felvételt nyert
a Miskolcon működő Egressy-
Erkel Zeneiskola magánének
szakára is. Jelenleg, Egerben
és Miskolcon folytatja
tanulmányait, emellett az egri
EKKE Gimnázium Kamara-
kórusának és a gyöngyösi
Sound of Spirit kórusának
tagja. Az estet a Csillag
Musical Társulat zárta, ők
oppp

a Nagyúti Asszonykórus műsorát láthatták. A Nagyúti
Andrássy Katinka Nyugdíjas Klub 14 éve alakult 23 fővel,
azóta sajnos sokan nincsenek közöttük. Ebben az
évben új tagokkal bővült a klub. Nagyon szeretnek
együtt lenni és énekelni. Heves megyében számos
helyen felléptek. Ezt követően Kovács Bogitól operett
egyveleget tekinthettek meg. Kovács Bogit nagy
mesemondóként ismerhettünk meg, detki óvodás és
iskolás évei alatt 24 vers és prózamondó versenyen
indult, ebből 23-szor első helyezést ért el, helyi, megyei
és országos versenyeken.  Általános iskola 7.
osztályában már a zene és a színház világával
kacérkodott. Sikeres felvételi után az egri Eszterházy
Károly Katolikus Egyetem Gimnáziumának ének
tagozatos tanulója lett. Megnyerte az Egri Kollégiumok
prózai versenyét, Eger város Tehetségkutató
versenyén
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Operett gálát adtak elő. Az előtérben rétessel, üdítővel
és borral várták a nyugdíjasokat a Detk Jövője Egyesületi
tagok. „Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell
tenni mindent azért, hogy érezzék, fontos részei
életünknek és nem hagyjuk magukra őket.”

Köszönetnyilvánítás
    Köszönet Vona Ádám képviselő úrnak, amiért a
Detki Községi Konyha ablakaira fakereteket készített
az állagmegőrzés érdekében. Munkájáért ezennel sem
számolt fel munkadíjat. 
   Köszönet Tóth Károlynak és Borsodi Józsefnek, akik
számos fenyőfát ajánlottak fel a falu közösségének.
Nekik köszönhetően a faluház, a hivatal, az iskola és az
óvoda is karácsonyi fényekben pompázhat.
       A szociális tüzelőanyagtámogatás során kiosztásra
kerülő barnakőszén háztartásokhoz való eljuttatásában
ismét nagy segítségünkre lesz Viktor László és fia,
aaaaa

Viktor Péter, akik térítésmentesen fogják kiszállítani a
tüzelőanyagot a rászoruló családoknak. 
    A detki Egyházközség nevében köszönet illeti
azokat, akik részt vettek a templomkert háromszori
őszi nagytakarításában. Külön Köszönet Kovácsné
Urbán Katalinnak kitartó és áldozatos munkájáért.
      Nem utolsó sorban köszönet jár Varga Balázsnak és
Fehér Ádámnak, akik 6 napon át dolgoztak azon, hogy
a tűzoltóautó újra életre keljen, illetve a Detk Jövője
Egyesület további tagjainak is a Mikulás és az Adventi
rendezvények lebonyolításáért.

 Stefanovszki Tamás polgármester
 

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember
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A Magyar népmese napja
Ezen a napon különös figyelemmel tekintünk a magyar
és más népek meséi felé, hogy az új generációk között
is ismert legyen a népmese. A Magyar Népmese
Napján, 2021. szeptember 30-án a Detki Benedek Elek
Óvoda középső-nagycsoportos gyermekei látogattak el
a könyvtárba, ahol nézegethették a magyar népmesével
kapcsolatos könyveket. Majd azok a gyerekek, akik
színezni szerettek volna, ők magyar népmesés
aaaaaaaa

Hallooween séta
Az idei, immár harmadik alkalommal megrendezett
Halloween séta szintén nagy létszámmal valósult meg a
korábbi évekhez hasonlóan. Számos kicsi boszorkány, 

Adventi gyertyagyújtás
Immár hamadik alkalommal borult fényekbe az adventi
koszorú, melynek ötlete és feldíszítése minden évben -
ahogy idén is - Stefanovszki Lili és Dr. Vona-Túri Diána
nevéhez fűződik. Aznap délután valósult meg a Detk
Községi Önkormányzat épületének és a Detki Régészeti
Múzeum adventi fényeinek kihelyezése is, melyben
nagy segítséget nyújtott Vona Ádám, Fehér Ádám és
Varga Balázs. Önkéntes munkájukért köszönet illeti
őket! Advent mind a négy vasárnapján Kakuk Ferenc
atya gyújtotta meg a gyertyákat a vasárnapi
szentmiséken, melyek végeztével az Atya a hívekkel a
Fh

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember

Faluház udvarán álló
községi adventi koszorút is
megszentelte és annak
gyertyáit is meggyújtotta
mind a négy vasárnap. A
megemlékezéseket a detki
iskolások énekkel, Kovács
Viktória, Kovács Bogi és
Szabó Márton pedig
versmondással zárták.
aaaaa

színezővel foglalhatták
el magukat, melyet nagy
örömmel színeztek és
hazavitték a szülőknek.
A gyerekeknek nagyon
tetszett a mesevilággal
egybekötött csodálatos
könyvtári látogatás.

zombi és szellem sétált Detk utcáin cukorkák után
kutatva. Köszönet a sok-sok finomsággal szolgáló 12
állomás házigazdájának és mindenkinek, aki valamilyen
módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez: Korpics
Veronika, Túriné Kiss Magdolna, Sebestyénné Lips
Andrea, Tőzsér Zsolt, Kabainé Katona Edit,
Stefanovszki Tamásné, Reszketőné Füzy Elvíra, Dr.
Baróthyné Szász Éva, Nagy Istvánné, Boros Zoltán,
Feketéné Tóth Bernadett, Frikk Teodóra, Szeliné
Jobbik Judit, Boza Lászlóné, Minczérné Bóta Bernadett. 

Adventi ablakok
Több településen már évek óta nagyon népszerű az élő
adventi kalendárium, melynek a lényege, hogy az
adventi időszakban minden este más és más ház utcára
néző ablaka öltözik ünnepi díszbe. December 1-je és
24-e között minden nap különböző házakban,
intézményekben díszítenek fel a lakók egy ablakot úgy,
hogy az ünnepi dísz mellett szerepeljen az aznapi
dátum. Községünkben is elindult az Adventi ablakok
megmozdulás. Örömmel tapasztaltam, hogy két nap
alatt minden ablaknak lett gazdája. Új hagyományt
szeretnénk teremteni az Adventi ablaknaptárral
Detken. Szeretném megköszönni minden kedves
lakónak, aki részt vesz a Könyvtár programjain, ezzel is
segítve a munkámat, mellyel hagyományaink tovább
adhatók a fiatalabb generációknak.   

Olvasóklub
A Wass Albert Községi Könyvtár lehetőséget biztosít,
azoknak az irodalombarátoknak, akik olvasmány-
élményeiket megosztanák másokkal és egymásnak
javasolnak könyveket vagy éppen egymással cserélnek.
Havonta egyszer egy alkalommal kellemes
környezetben egy csésze tea mellett beszélgetünk a
kiválasztott könyvről és egyéb más témákról. Az
olvasók személyes élményeikkel, gondolataikkal és
érzéseikkel gazdagítják az együtt töltött időt. A
legújabb könyveket aznap tekinthetik meg az olvasók.
Az Olvasóklub minden érdeklődő számára szabadon
látogatható a Könyvtár által kitűzött időpontban,
melyeket megtalálnak a könyvtár facebook oldalán.

Olvasóklub
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Elindult a detki nyugdíjas klub
A szervezőket is meglepte, hogy milyen érdeklődés
kísérte az újonnan induló nyugdíjas klubot Detken. Az
összejöveteleknek, melyek a tervek szerint egyelőre
havi rendszerességgel, előre meghatározott
időpontokban zajlanak, a Wass Albert Könyvtár adott
otthont. Október 14-én délután 3 óra előtt már
szállingóztak az érdeklődők, akiket a könyvtár előtt a
szervezők vártak. Hamarosan azonban a könyvtár
termében előkészített székek és asztalok kevésnek
bizonyultak. Ezt szerencsére, közösen gyorsan sikerült
orvosolni, és természetesen minden kedves vendégnek
jutott hely. Jutott édes és sós sütemény, tea, és
meglepetés fánk is, mert akadt, aki még erre is gondolt,
és kedveskedett klubtársainak a lekváros csemegével.
Drelyóné Székely Irén köszöntötte a vendégeket, és
'őslakos' detki jogán bemutatta a nyugdíjas klub
vezetőjét, engem, aki rendhagyó módon nem detki de
még csak nem is nyugdíjas, Pári Mirellát. Rövid
bemutatkozás után a szervezők kérésére elindult a
közös ötletelés, mert a klub terve elsősorban olyan
elérhető programok megvalósítása, ami közös
érdeklődésre tart számot. Ötletekből pedig nem volt
hiány. Az ötletláda hamar megtelt és a lehetőségek is
hamar körvonalazódtak.

"Világosan kitetszik az is, hogy nem feltétlen van
szükség tematikus, formális előre meghatározott
programra, az is önmagában örömforrás, ha egy
kötetlen, baráti és kedves összejövetelen a résztvevők
el tudnak beszélgetni egymással. Ennek most biztos és
tökéletes helyszíne volt a könyvtár és a terveink szerint
marad a jövőben is. Az érdeklődés és az igény adott, a
tervek ötletek a ládában. Ami biztos, hogy januárban a
klub újra találkozik a Wass Albert könyvtárban, délután
3 órakor és vár szeretettel minden érdeklődő
nyugdíjast köreiben. Részletes program később!

Pári Mirella

Kedves Olvasó! Hétfőnként 16 és 18 óra között
Kézműves Szakkört tartunk a könyvtárban. Én vezetem
a csoportot, de mindig közös ötletelés után döntünk
arról, hogy a következő alkalommal milyen technikával
dolgozunk. Nem kell megijedni az új dolgoktól, minden
tanulható - én is mindig tanulok valami újat.
Csatlakozzanak Facebook csoportunkhoz, ahol az
aktuális információk mellett az elkészült művek fotóit
is megnézhetik. Soha nem késő csatlakozni hozzánk, a
sikerélmény garantált! Szeretettel várom a
kézműveskedni vágyó érdeklődőket! 

Ismét kézműves klub Detken

Verébné Vasali Hedvig

A tánc, ami összeköt
Szeptembertől újra elindítottuk a táncoktatást Detken
a Ride Show Dance közreműködésével. A gyermekek
modern-, show-, és színpadi táncot is tanulnak,
valamint lehetőségük nyílik akrobatikus rock and roll
tanulására is. A tánccal javul a gyerekek
mozgáskoordinációja, ritmusérzéke és lehetőségük van
egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból. Sok szeretettel
várok minden táncolni, mozogni vágyó gyermeket 3
éves kortól. Minden évben lehetőséget kapnak a
gyerekek, hogy megmutassák mit tanultak az adott
aaaa Krenyácz Réka

évben egy táncgála keretében, amit a Gyöngyösi
Művelődési Központban szokott az egyesület
megtartani. Már 6 éves korom óta táncolok, csak úgy,
mint most a gyerekek én is a Faluház nagytermében
tanultam az első tánclépéseket. A jövőben is szeretném
folytatni a táncoktatást, hiszen egy remek csapat
alakult ki. Vannak kisebbek, nagyobbak, akik mindig
feldobják a hétfői napomat a történeteikkel, a
vidámságukkal és a szeretetükkel. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk! 



A Detk Jövője Egyesület első alkalommal rendezte meg
az egészségnapot a detki Faluház nagytermében, mely
során 13 egészségügyi szolgáltatás várta az oda érkező
vendégeket. Minden megjelent érdeklődő egészségi
állapotával kapcsolatos mérési adatokkal és egy P&G
aaa

által felajánlott apró ajándékkal térhetett haza. A
fogászati tanácsadás során Dr. Tóth Lajos fogorvos
ismertette a helyes fogápolás menetét, míg a látás-és
hallásvizsgálati teremben Varga-Fehér Judit detki
védőnő végezte a vizsgálatokat. Vérnyomásmérés,
vércukormérés és testtömeg index (MBI) mérés mellett
a vendégek felmérhették tudásukat elsősegély
ismereteik és egészséges ételeink ismerete kapcsán. A
család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai
drogprevencióval, és iskolai-óvodai segítőmunkával
aaaaaaaaa   

December  6-án a Detk Jövője Egyesület jóvoltából nem
csak a Mikulás érkezett meg fényekben tündöklő
zenélő járgányán a detki gyerekek házához, hanem a
krampuszmobil is, melynek két szépséges
krampuszlány utasa segítette a Mikulás munkáját az
este folyamán az adventi fényekbe öltözött utcákon.
aaaa

Detken sem volt ez másként a Márton napi vigasságon,
hiszen libazsíros kenyér volt a menü libatepertővel és
újborral, mely nem került volna az asztalra Tóth Zsolt
és Murányi János felajánlása nélkül. Továbbá köszönet
illeti a Detk Jövője Egyesület tagjait, a szülőket és
minden segítő kezet, amiért elkészítették a több száz
zsíros kenyeret, illetve süteményeket küldtek be az
éhes óvodás gyerekeknek, akik a színvonalas műsor
után igencsak megéheztek. A műsor után lámpás
felvonulás következett, majd a vendégek egy pohár
meleg tea esetleg egy pohár új bor mellett voksolhattak
a legjobb alkotásokra, hiszen faragott töklámpásból és
Márton napi alkotásból sem volt hiány. A beküldött
jjjjjjjjj

kapcsolatos információkkal szolgáltak az érdek-
lődőknek. A kikapcsolódásra vágyok is megtalálták a
magukhoz illő szórakozást, hisz Kuli Györggyel
csodálatos gyümölcsszobrokat készítettek, Varga
Zoltánné Ildivel pedig egy tornaórán vehettek részt.
aaa
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Egészségnap „Márton napján libát eszünk”. 

pályamunkák díjazásáról a Detk Jövője Egyesület
gondoskodott, míg a lila hagymát a Detki Központi
Konyha dolgozói készítettek el.

Házhoz érkezett a Mikulás 

A szülőknek nem kellett mást tenni, csak bevinni a
gyermekeknek szánt ajándékcsomagot névvel és
címmel ellátva a detki Faluházba december 6-ig,
valamint a gyermekek csizmáit kitenni a kapuba.
Köszönet Boros Csabának a támogatásért és a
szülőknek, amiért bizalmukkal megtiszteltek minket és
ránk bízták ezt a nemes feladatot. 



A detki advent, mint közösségi rendezvény a korábbi,
Együtt Detkért Egyesület (EDE) nevéhez volt köthető
az elmúlt időszakban. A kezdeményezésük, mint
hagyomány immár a Detk Jövője Egyesület
szervezésében valósult meg, melyen a Hubertus
Vadásztársaság tagjai is képviseltették magukat. A
tavalyi évben 300 000 Ft támogatást kaptunk az
önkormányzattól, melyet idén sikerült felhasználni. A
Detk Jövője Egyesület az idei évben 2 millió Ft
támogatásban részesült a Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap jóvoltából, melyből közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközöket tudtunk beszerezni, mint
rendezvénysátor, hangosítóberendezés, hőgombák és
asztalok. Ezek segítségével önálló és színvonalasabb
aaa
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Adventi kavalkád

Detk Jövője Egyesület

rendezvények lebonyolítása is lehetséges lesz. Az este
kezdőpontjaként a Detki Benedek Elek Óvoda
gyermekeinek kimagasló műsora volt megtekinthető a
falu karácsonyfája előtt. Köszönet jár az óvoda
dolgozóinak kitartó munkájukért. A község
karácsonyfája az idei évben is pompás díszekbe
öltözött a detki lakosok jóvoltából. Köszönet Borsodi
Józsefnek a csodálatos fáért és minden önkéntesnek,
aki szívügyének érezte a karácsonyi ünnep fontosságát
közösségi szinten és csendes meghittségben
felakasztott egy-egy szépséges díszt a karácsonyfára. A
Faluház udvara idén nem csak az adventi koszorúnak
és a falu karácsonyfájának adott helyet, hanem a detki
tündérnek is, melyet a Detk Jövője Egyesület tagjai
öltöztettek adventi ruhába. Az ősztündér immár
téltündérré változott és fényfüzérrel fonott ruhájában
várja a tavaszi madarak csicsergését, hogy téli ruháját
húsvéti szoknyájára cserélhesse. Az este folyamán a
Casino Team zenélt, melyet egy pohár forró tea vagy
egy pohár forralt bor mellett hallgathattak meg a
vendégek. A Hubertus Vadásztársaság jóvoltából
mindenki megkóstolhatta a detki szarvasragulevest,
melyet Tóth Zsolt grillezett kolbászaival koronázhattak
meg a jelenlévők. A gyerekek nagy örömére a hot-dog
és a forrócsoki is a repertoár részét képezte és
természetesen nem feledkeztünk meg a jól bevált
zsíros kenyérről sem. A vendégeket összesen 100 liter
ss

szarvasraguleves, 100 liter tea, 60 liter forralt bor, 50
kg kolbász, 30 kg kenyér, 200 hot-dog és 50 liter forró
csoki várta. És, ha Advent, akkor a bejgli sem
hiányozhat az asztalról. A bejglisütő versenyre
beérkezett finomságok tekintetében nagyon nehéz
dolga volt a zsűrinek. Hosszadalmas kóstolás után
végül sikerült a legfinomabb bejglit kiválasztani, melyet
Kovácsné Murányi Éva készített el. Második helyezést
ért el Borosné Rohánszki Zsuzsanna, míg a harmadik
helyet Tóth Ildikó bejglije foglalta el. Különdíjban
részesült Szeli Dominika bejglije. Köszönet Barkóczi
Zzz

Zsoltnak az eszközellátásért, Vona Ádámnak az
előkészületek alatt nyújtott segítségéért, Stefanovszki
Lilinek, aki teljes vállszélességgel része volt a
csapatnak, illetve Pál Gergőnek és Stefanovszki
Tamásnak, akik végig kitartottak és ízletes fogást
varázsoltak az elejtett vadból. Továbbá köszönet a
támogatóknak, akik valamilyen formában hozzájárultak
a kavalkád sikeréhez: Dér Tibor Tamás, Túri Tibor,
Nagy István László, Misik Péter, Szepesi Tamás és az
1222. Tarródy István Cserkészcsapat tagjai. Köszönet az
Egyházközség néhány tagjának főleg az idősebbeknek
és a megjelent civileknek kéretlen segítségükért.
Megtisztelő volt, hogy Kakuk Ferenc atya is velünk
ünnepelt. Továbbá, de nem utolsó sorban köszönet
minden megjelent lakosnak, aki részt vett a
rendezvényen, fogyasztott és adományával támogatta
az egyesületet. A résztvevők a rendezvényen
elfogyasztott finomságokat készpénz adományaikkal
hálálták meg. A több ponton kihelyezett
becsületkasszákban összegyűlt összeg az egyesület
további működésére lesz fordítva, mint pl. a gyereknap.

A nyertes bejgli receptje itt olvasható: 



Az elmúlt hónapokban nagy munkálatok kezdődtek
meg intézményünk udvarán. A Detk Községi
Önkormányzat által sikeresen benyújtott pályázatnak
köszönhetően hamarosan egy tornaszobával bővül
óvodánk. November hónap is tartogatott élményeket a
gyermekek számára. A Márton napi mulatságot
aaaaaaaa

és óvodai dolgozó mikulás sapkában várhatta a messze
földről érkező Mikulást. Csernyák Bernadett a
kiscsoportos gyermekeket lepte meg saját készítésű
ajándékkal, melyet ezúton is köszönünk. Hálásak
vagyunk Kemény Zsolt budapesti vállalkozónak, hogy
felajánlásával hozzájárult, hogy ebben a nevelési évben
is újabb élményekhez juttathatjuk gyermekeinket. Nagy
örömmel készülődtünk a karácsonyra óvodásainkkal,
ajándékot készítettünk a szülőknek, mézeskalácsot
sütöttünk, dalokat, verseket tanultunk. Izgalommal
vártuk december 17-ét, amikor is megrendeztük
karácsonyváró ünnepségünket. A gyönyörűen
feldíszített karácsonyfa alatt, idén is sok meglepetés aaa

megelőző napon Stefanovszki Tamás polgármester úr
jóvoltából,  óvodásaink részt vehettek egy zenés-
táncos délutánon. A jó hangulatról Gregus Anikó a
budapesti Operettszínház előadóművésze
gondoskodott. November 11-én megrendezésre került a
Faluház udvarán a Márton napi mulatság, melyre
műsorral készültünk. A szülők és a Detk Jövője
Egyesület közösen vendégelte meg a rendezvényen
résztvevőket. Köszönjük a felajánlott finomságokat.
December az ünnepek hónapja. Nagy izgalommal
készülődtek a gyermekek mindkét csoportban ezekre
az eseményekre. Ünnepi díszbe öltöztettük az óvodát.
A Szülői Szervezet telet idéző dekorációt készített az
udvaron, Molnár Erzsébet nagymama pedig ünnepi
hhhh
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"Csilingelő szánkán jöttél, jaj de jó, hogy megérkeztél
Gyerekeknek örömére, itt vagy végre, itt vagy végre.
Nyisd ki hát a nagy-nagy zsákod, 
adjál nékünk ajándékot"              Marcziné Varga Piroska

várta a gyermekeket. Köszönjük a felajánlásokat:
Horváth László országgyűlési képviselő úrnak, Detk
Községi Önkormányzatnak, a Stefanovszki családnak,
Fábiánné Kiss Katalinnak, Csernyák Bernadettnek, a
Szülői Szervezetnek és minden szülőnek. December 18-
án óvodásaink is felléptek a Detk Jövője Egyesület által
rendezett Adventi Kavalkádon. Szeretném
megköszönni mindazoknak akik bármilyen módon
támogatták a Detki Benedek Elek Óvodát. Kívánok
mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
egészségben gazdag, boldog Új évet !

Kernácsné Már Tünde óvodavezető

Az óvoda hírei

hangulatot varázsolt a fák díszítésével a gyermekek
nagy örömére. December 10-én ellátogatott hozzánk a
Mikulás a Pom-Pom Família közreműködésével. A
gyermekek egy vidám, énekes-táncos délelőtt után a
szülők által finanszírozott mikulás csomagot vehették
át, melynek beszerzését köszönjük Kissné Czitrom
Kittinek. Ezen a csodás napon Tóth Zsolt és Minczér
Norbert családjának köszönhetően minden kisgyermek
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Három tanulónk, Tóth Janka és Frecskó Mariann (7.
osztály), valamint Szabó Márton (8. osztály) mérte fel
angol nyelvtudását a Berze Nagy János Gimnáziumban
megrendezett angol nyelvi szépkiejtési-és
nyelvismereti versenyen. Gratulálunk nekik a szép
eredményhez!

A gyerekek és két tanítónénink nagy örömére, az 1. és
2. osztályosok termében két tantermi tábla újult meg.
Köszönet a Detk Községi Önkormányzatnak, hogy
ezzel támogatta a Detki Petőfi Sándor Általános Iskolát.

A Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és
Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium
idén is megszervezte a nyolcadik osztályosoknak szóló
matematika versenyét, amin iskolánkat négy tanuló, 
 Révész Angelika, Horváth Barbara, Bálint Kornél és
Szabó Márton képviselte. 

gyerekekkel a Fővárosi Nagycirkusz Csillagtánc című
színvonalas előadását tekintettük meg. 

Az év utolsó tanítási napján az iskola tanulói a
Faluházban nézhették meg az iskolai adventi műsort,
mely során a stúdió tagjai zenés-táncos egyveleggel
nyitották meg az ünnepséget, míg a többi szereplő
pásztorjátékkal folytatta. Kakuk Ferenc atya énekkel
zárta a rendezvényt és a szentmisék látogatására
buzdította a gyerekeket. Köszönjük a gyerekek
felkészítését Tóta Gabriellának és a segítséget Vargané
Csépány Mónikának, a hangosítást Fehér Ádámnak és
természetesen a közreműködő gyerekeknek ezt a
színvonalas műsort.

Az iskola pedagógusai

Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján
Kakuk Ferenc atya a szentmise után a község adventi
koszorúján is meggyújtotta a harmadik gyertyát. A
megemlékezést a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulói zárták adventi énekkel, Tóta Gabriella tanárnő
vezénylésével.

December 16-án a 6. osztályos tanulóink a Lázár Ervin
Program keretében Budapestre látogattak. A
aaaaaaaaaa

Az iskola hírei

https://www.berze.hu/


Kis településünk is képviseltette magát a Mátra Jövője
Turisztikai Egyesület kereteiben megszervezett Mátra
konferencián, ahol ismét találkozhattunk helyi
kistermelőink, a Detki Almárium olaj, szörp, lekvár és
őrlemény termékeivel, illetve a Detki Chilis Betyár chili
és kender készítményeivel. Az érdekes előadások
mellett lehetőség nyílt egyéb mátrai termékek
kóstolására, mint a libamáj bruléé, bivalykolbász,
sajtválogatás, lakodalmas kalács és a kimaradhatatlan
mátrai borok. A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület
jóvoltából sikerült idén megszervezni a Mátrai
Turizmus napját és a Múzeumok éjszakáját.

12                                                    Közösségi hírek

Anyakönyvi események

Véradás

Hortolányiné Főczény Edina önkéntes szervező

Mátra konferencia

chili és kender termékek

Kiadja: Detk Községi Önkormányzat    Felelős kiadó: Stefanovszki Tamás  Szerkesztette: Dr. Vona-Túri Diána

Sokszorosító: Colorix Nyomda Kft.

2021. évben három alkalommal került megrendezésre
településünkön véradás. Az önzetlen donorainknak
hála, hogy összesen 137 fő jelentkezett véradásra. A
decemberben megrendezésre kerülő véradásunkon is
jelentkeztek első véradók: Holló József, Latyák Alex és
Bencze Csaba. Reméljük töretlen lelkesedésükkel
rendszeres véradóink lesznek. Szeretném megköszönni
a támogatásokat az Önkormányzatnak, a Detk Jövője
Egyesületnek, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi
Területi Szervezetének, Misik Eszternek és nem utolsó
sorban a segítőim munkáját! A folyamatos és
egyenletes vérellátás csak embertársaink önzetlen
segítségével, a véradással oldható meg. A véradás ma is
olyan szép, humánus, önzetlen és nemes cselekedet,
ami a legnagyobb erkölcsi megbecsülést érdemli meg.

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Születés:                             Születés ideje:                            Szülők:
 
Fábián Zétény                       2021.09.06.               Fábián Dániel – Danó Dóra
Molnár Zsombor                   2021.10.12.               Molnár Gergő – Kocsis Katalin

Halálozás:                                                           ideje:                                 élt:               
 
Nagy Istvánné Major Rozália                         2021.11.11.                            81 évet
Klenczner Józsefné Juhász Klára                  2021.11.13.                           69 évet
Udvari Lászlóné Pelle Ilona                           2021.11.15.                           79 évet
Szabó Jánosné Szabó Aranka                        2021.11.22.                           88 évet
Lippai Sándor György                                    2021.12.08.                          57 évet
Székely Józsefné Tóth Irén                           2021.12.13.                           91 évet
 


