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2022. május 4-én TE SZEDD! akció keretein belül több száz
szorgos kéz gyűjtötte a hulladékot településünkön a Detki
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak bevonásával. Ezen
a napon térségi összefogás is történt, ugyanis nem csak
Detk, hanem a környező települések nagy része, úgy mint
Abasár, Visonta, Bükkábrány, Halmajugra, Karácsond,
Markaz és Vécs szintén ezen a napon tartotta meg
hulladékgyűjtési megmozdulását. A megmozdulásnak
köszönhetően számos zöldterületet sikerült megtisztítani a
szeméttől.
                                                 



Fásítási programunk első szakasza a végéhez érkezett
április  8-án, amikor az "Országfásítási" program
során igényelt 20 db parkosítási célra kiválóan
alkalmas sorfát a meghatározott módon elültettük.
Jelentkező önkéntesek híján Gál Piroska képviselő
asszony és jómagam segédkeztünk a ültetési munkák
során. Az ültetést nyomon követte egy szakember a
Egererdő Zrt. megbízásából, aki a további gondozási
munkálatokkal kapcsolatos információkkal is ellátta az
érintetteket. Szeretnénk folytatni ezt a
kezdeményezést, immár nem a település központi
részein hanem minden olyan zöldterületen, ahol arra
lehetőség adódik. Szívesen fogadjuk a település
lakóinak javaslatait fásítással kapcsolatban, melyet
írásos formában is elhelyezhetnek az ötletládában.
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Tavaszi fásítás és virágültetés

Idén is folytattuk a tavaszi virágültetést, mely során a
település különböző pontjain helyeztük el a 60 db
balkonládát a piros virágú növényekkel. Tőzsér Zsolt,
Bódiné Ibolya és Szarvas Ágnes első önkéntesekként
kezdték el "virágba borítani Detket", melyet a
település közösségi oldalán nyilvánosságra is hoztak.
Munkájuk legyen motiváló mindenki számára, hogy
életterünk méltó hely legyen számunkra.
Az Önkormányzatnak módjában állna csatlakozni a
"Virágos Magyarország" nevezetű mozgalomhoz, mely
során a  legszebb virágos településeket keresik a
legszebb előkertekkel. Azonban nem csak
településszinten lehet pályázni, hanem tematikus
díjakra is. Kiemelt témák között szerepelnek a
tanösvények, az Év legszebb fasora, az Év óvoda- és
iskolakertje, illetve a Legvirágosabb főtér és főutca.
2023-as évben kitűzött céljaink között ez is szerepel.
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Pályázatok, fejlesztések

    A nyári főszezon előtt 9 db szobai hűtőt vásároltunk
a balatonszemesi üdülő minden szobájába. Immár
légkondicionált és modernen felszerelt szobák várják a
kikapcsolódni vágyókat az év minden napján. 
  A tavaszt Országfásítással kezdtük, melyet
szeretnénk tovább folytatni egy újabb őszi
településfásítást támogató pályázattal. A Klímabarát
Települések Szövetsége LIFE LOGOS 4 WATERS
projekt keretében volt lehetőségem 1, 5 millió Ft
támogatást kérni őshonos fák (110 db) ültetésére.
Nyertes pályázat esetén közösségi faültetést
szeretnék szervezni bevonva a település lakosait, az
óvoda és iskola gyermekeit és a falu civil szervezeteit,
úgy, mint a Detk Jövője Egyesületet, az 1222. Tarródy
István Cserkészcsapatot és az Idősek klubját.
 A Generali a Biztonságért Alapítvány
Közlekedésbiztonsági pályázatot hirdetett, mely
kapcsán közlekedésbiztonsági eszközöket igényeltem
a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói számára. 

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Az iskolás gyerekek sikeres elbírálás esetén interaktív
mágneses demo oktató táblát, kerékpár tartozékokat,
rollereket, KRESZ társasjátékot, közlekedési
társasjátékot,  kerékpáros bukósisakot, első-hátsó
lámpát, kerékpáros láthatósági pólót és ajándék
láthatósági karpántot kaphatnak.
      A Tehetséges Gyermekeinkért Detk Közalapítvány
nevében adtam be az igényem a Gyurmavilág Kft.
pályázati felhívására, mely során nagy mennyiségű
gyurmát kaphatnak a Detki Petőfi Sándor Általános
Iskola tanulói. Mivel a pályázatot sikeresen bírálták el,
36 kg gyurmát tudnak majd a gyerekek felhasználni a
következő tanévben a kézműves foglalkozásokon.

Eddigi idei nyertes pályázataink:
1. Külterületi útfelújításra 210 157 458 Ft 
2. Hivatal energetikai felújítására 82 745 882 Ft 
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a Községi Konyha dolgozói által készített
egytálételből. A látványszínpadon varázslatos
hastáncosok elevenítették meg a Szent Iváni Éj
aaaaaaa

át a vendégek. A tábortűz körül Schlág Lionel
gitározott, valamint Fazekas Tamás tangó-
harmonikázott éjszakába nyúlóan, míg a máglya le
nem égett. A szerelmes párok kézen fogva ugrották át
a tüzet, hogy kapcsolatuk komolyabb fordulatot
vegyen, míg a házaspárok kapcsolatuk megerősítése
érdekében futottak neki a parázsló máglyának.
aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Szent Iván éjszakáján a nyári napfordulót, avagy az év
legrövidebb éjszakáját ünnepeltük. A naptárreformok
előtt valóban június 24-ére esett ez a nap, de az évek
múlásával ez a dátum 21-ére módosult. A
hagyományokat megőrizve mi is Iván napján
tartottuk. Az éjszakát családi vetélkedővel nyitottuk,
de kizárólag azután, hogy mindenki jól lakott
aaaaaaaa

Meséit, majd Bognár Krisztián bűvész varázsolta el a
gyerekek és felnőttek szívét. Naplementekor
tűzzsonglőrök bámulatos előadását tekinthettük
meg, mely végeztével tüzes ugrálókötelet ugorhattak   
aaaaaaa

Volt aki papírra vetette jövőbeli kérését,  kívánságát
de akadtak olyanok is akik, azt írták le egy
papírcetlire, amit a hátuk mögött szerettek volna
hagyni, hogy a múltba vesszen. Majd a tűzbe dobták.
aaaaaaaaa
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Decoupage technika

Szent Iváni Éj
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Hálás köszönet a Detk Községi Önkormányzat azon
dolgozóinak és képviselőinek, akik segítettek a Szent
Iváni Éj lebonyolításában, vagy támogatták a
rendezvényt.   Illetve köszönet a Detk Jövője
Egyesület azon tagjainak, akik az este folyamán és az
előkészület során  segédkeztek.
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Ifjúsági klub

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember

Húsvéti ablakok

Költészet napja

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük,
természetesen nemcsak őt, hanem a költészetet. A
Wass Albert Községi Könyvtár ez alkalomból felhívást
írt ki. A lakosság, valamint, aki csatlakozni szeretett
aaaa

Örömmel tapasztaltuk, hogy az adventi ablakok
felhívás decemberben nagyszerűen megvalósult. Így
húsvétkor újabb felhívásra invitáltuk a lakosokat, illetve
más településekről szintén csatlakoztak hozzánk. A
húsvéti időszakban minden nap más ház, épület ablaka
öltözött ünnepi díszbe. Az ablakok megtekinthetőek 
 aa

Az ifjúsági klub, egy olyan hely, ahol a fiatalok
találkozhatnak és különféle tevékenységekben
vehetnek részt, pl. pingpong, darts, társasjátékok,
kártyajátékok. Havonta egyszer szombati délután bárki
számára nyitva áll a Faluház ajtaja. Későbbiekben a
fiatalok számára versenyeket, előadásokat is
szerveznénk, de ehhez az kell, hogy éljenek a
lehetőséggel. A fiatalok számára a szabadidő hasznos
eltöltésének elősegítésére jött létre ez a klub, az
aaaaaa

volna a felhíváshoz a legkedvesebb költője egy versét
vagy egy saját költeményt kellett megzenésíteni, a
könyvtár facebook oldalára elküldeni. Számos alkotás
érkezett és aznap online ünnepi összeállítást láthatott
a közönség.

voltak a Wass Albert Községi Könyvtár facebook
oldalán is. Köszönöm, hogy szívesen vállalták az
ablakok díszítését, ezzel hozzájárulva, hogy még szebb
legyen a húsvéti ünnep. Remélem, hogy  a Faluház és a
Könyvtár által kezdeményezett megmozdulásokkal
sikerül hagyományt teremtenünk. 

ifjúsági élet előmozdítására. Az ifjúsági klub célja, hogy
délutáni szabadidős elfoglaltságokat nyújtson.
Szeretettel várunk minden olyan fiatalt, aki havonta
egyszer a szombat délutánt szeretné kulturált
körülmények között eltölteni egy jó társasággal.
Véleményeiteket, javaslataitokat, ötleteiteket szívesen
fogadjuk. Minél több fiatal részvételét várnánk és
szorgalmaznánk, mert értük tenni csak velük együtt
lehet.

Irodalmi est Szabó Anita versíróval
Június 10-én ezúttal harmadik alkalommal rendeztük
meg az irodalmi estet Szabó Anita versíróval. Ezen az
esten az író életeseményeivel jelenítette meg a verseit,
valamint Szabó Patai Katalin rajzaival színesített meg
az előadást. Szabó Anitának két verseskötete jelent
meg és említette, hogy hamarosan megjelenik a
harmadik verseskötete is. 

Örömmel láttuk, hogy a jelenlévők jól érezték magukat
és megbeszéltük, hogy ősszel szintén irodalmi esttel
várjuk a lakosságot. A helyi írókkal, együtt, közösen
adnak elő a verseikből. Reméljük, minél többen
ellátogatnak a rendezvényre.  
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Az iskola pedagógusai

Iskolai hírek

Április 6-án egy kellemes hangulatú délutánt
töltöttünk el az iskolába készülő gyerekekkel és
szüleikkel. A program célja az volt, hogy az érdeklődők
bepillantást nyerjenek iskolánk életébe. Várjuk a
szeptemberi találkozást!

A nyolcadikosainkkal Budapesten jártunk
osztálykirándulásunk alkalmával. Voltunk az
Állatkertben, illetve megtekintettük a Mezőgazdasági
Múzeum kiállításait a Vajdahunyad várában. Közte
jutott még egy kis idő metrózásra és egy rövid sétára a
Váci utcán.

Ötödik osztályosainkkal Gyöngyösre kirándultunk.
Megismerkedtünk a város nevezetességeivel. Az ódon
épületek felderítése közben falatozni is megálltunk,
játékra is jutott idő. A napot mozilátogatással zártuk.

A Lázár Ervin Program keretében 4. és 7. osztályos
tanulóinkkal Szentendrére látogattunk. A gyerekek a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Mindennapi kenyerünk
és Házról házra című foglalkozásain vettek részt.

A Gyöngyfruct Kft. felhívására ezúttal versírással
próbálkoztak diákjaink. Mozogj! címmel küldték be
pályamunkáikat. Sok szép eredmény született. Sulya
Erika 2. osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Bagi
Csilla 6. osztályos tanulónk I. helyezett lett. Szabó
Emília 5. osztályos diákunk alkotását különdíjjal
értékelte a zsűri. 

Kocsis Iringó 8. osztályos tanuló a megyei meseíró
versenyen 4. helyezést ért el. Gratulálunk !
Az ötödik és hatodik osztályos diákok az elmúlt
napokban az úszás alapjaival is megismerkedtek
Gyöngyösön.

Iskolánk 6. osztályos tanulóival 3 napos
osztálykiránduláson vettünk részt Balatonszemesen.
Balatonszemes és Balatonföldvár látványosságai után
Tihanyba hajókáztunk, ahol megnéztük a Tihanyi
Bencés Apátságot. A csodálatos időjárásnak
köszönhetően a balatoni fürdőzés sem maradhatott el. 

Sikerrel zárult az iskolai papírgyűjtés, melynek
bevételét (47800 Ft) gyermeknapi rendezvényünkre
fordítjuk. Mindenkinek köszönjük a segítséget!
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Trianoni megemlékezés

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember

Június 4-én egy szomorú pillanatra emlékeztünk. 102
éve annak, hogy június 4-én Magyarország és az
antanthatalmak aláírták az I. világháborút lezáró
békeszerződést. A megemlékezésen, a Detki Petőfi
Sándor Általános Iskola műsora után a Detk Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete is megkoszorúzta a
trianoni emlékművet.

Reményik Sándor: Három szín

A keblünkről letiltották, Leszaggatták a három színt;
Keblünkről beljebb vándorolt: Befogadták a szíveink.
Ameddig piros lesz a vér, Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldel a rét füve, Lesz jel, eszünkbe juttató:
Hogy hitünk hol van, hol hazánk, 
Hogy hova, kihez tartozunk, S kié a föld, hol elsüllyed 
A koporsónk, ha meghalunk. Hogy az életünk sivatag,
Hogy vérbemártott kép a táj, S a testnek a letépett tag
Utána sír, utána fáj. Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó, Amíg zöldel a rét füve,
Míg lesz magyar szív, dobbanó:
A keblünkről letilthatják, Letéphetik a három színt,
Keblünkről beljebb vándorol, Befogadják a szíveink.
E három szín után fog szívünk Sikoltva égni, vérzeni,
Ki mindenünnen leszaggatta. Jöjjön és onnan tépje ki!

Detki Benedek Elek Óvoda                                        

„Óvodába járni jó, de lassan vége van”

Az eltelt idő alatt, nagyon sok minden történt a Detki
Benedek Elek Óvodában, amiről szeretnénk röviden
beszámolni. Szerencsére, már lehetőségünk nyílt arra,
hogy több programot a szülők jelenlétében
tarthassunk meg, aminek mindenki nagyon örült az
eddigi bezártság után. Az óvodában is megünnepeltük
a húsvétot, a fiúk meglocsolták a kislányokat, akik a
szülők által felajánlott tojással köszönték meg, hogy így
már biztosan nem hervadnak el. A szülők nagyon
szépen feldíszítették az udvart és a tujákat, ahol a
gyerekek megkeresték az eldugott csokitojásokat,
nyuszikat. A Szülői Szervezet az udvaron álló
szalmabálát díszítette az eseményhez illően. Nagyon
sok szülői felajánlást kaptunk, amit köszönünk szépen.
Április 12-én, Gregus Anikó zenés, táncos „Nyuszi
buliján vehettünk részt az óvodában, a gyerekek nagy-
nagy örömére. Mi is elkészítettük a „Húsvéti
ablakainkat”, április 17-én volt látható a Wass Albert
Községi Könyvtár facebook oldalán. Ismét tartottunk
Totyogó délutánt az óvodában, amire sok szülő
látogatott el, az intézményünkbe még nem járó
gyermekével. Örültünk neki, hogy más településről is
voltak érdeklődők! A hagyományainknak megfelelően,
májusfát is készítettek a fiúk a kislányoknak az óvoda
udvarán. Május 4-én köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat. Mind a két csoportban ünnepi műsorral 

és a gyerekek által készített ajándékokkal
kedveskedtünk az ünnepelteknek. Május közepén a
szeptemberben a Detki Petőfi Sándor Általános
Iskolába induló nagycsoportosok szüleinek, Mihalovné
Major Mónika tanítónéni adott tájékoztatást, az iskola
kezdéssel kapcsolatban. Ezúton is köszönjük a fontos
információkat! Megtörtént az óvodai beíratás is és
örömünkre szolgál, hogy a 2022-23-as nevelési évre 21
gyermeket írattak be a szülei a Detki Benedek Elek
Óvodába. Május 26-án óvodásaink, a szülők által
biztosított összegből, egész délelőtt használhatták az
óvoda udvarán elhelyezett ugrálóvárat. Nagyon
boldogan hancúroztak, mind a két csoport tagjai.
Május 27-én tartottuk az óvodában a Gyereknapot,
melyre meghívtuk a detki Nyugdíjasklub tagjait.
aaaaaaa aaaa



különböző versenyjátékokban. Zsíros kenyér, virsli és
palacsinta volt a reggeli és ebéd, amit a szülők
biztosítottak erre a napra. Lehetőség nyílt arra, hogy
az óvoda dolgozói és a szülők, kötetlenül
beszélgethessenek egymással. A délelőtt folyamán,
kutyás bemutatót tartott az Új Nap Közhasznú
Egyesület Bozsik Pál Yvett vezetésével, az óvodásaink
is részt vehettek egy-egy gyakorlat bemutatásában.
Május közepétől, június közepéig a Bükki Nemzeti Park
munkatársai tartottak előadásokat a gyermekeknek pl.
növény bemutató, madárgyűrűzés, lepkéket fogni,
rovarokat, bogarakat közelebbről megtekinteni,
megismerni a méhek életét, mézet kóstolni.
Köszönetünket fejezzük ki Misik Eszternek, hogy
biztosította számunkra az előadások lehetőségét,
amellyel sok ismeretet szerezhettek a gyerekek.
Köszönjük a fenntartónak, hogy megteremtette a
törvényes működés feltételeit, a Szülői Szervezet
tagjainak és a szülőknek a segítséget és támogatást! 
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tűzoltáshoz használt fecskendőt is kipróbálhatták.
Köszönjük, hogy ilyen élményben lehetett része az
óvodásainknak. A nap lezárásaként, a Pom-Pom
Família zenés-táncos előadása szórakoztatta a
gyerekeket. Ebéd után, mindenki kapott egy-egy
jégkrémet, valamint ajándékokat, amiket haza vihettek.
Köszönjük a homokozó készleteket, amely szülői
felajánlás volt. Minden gyermek csodás élményekkel
térhetett haza ezen a napon. Június 2-án, az óvodában
tartottuk a kiscsoportosok Évzáró műsorát, melyre
nagyon sokat készülődtünk, hiszen a veszélyhelyzet
miatt nem tudtuk a szülőket meghívni erre az
eseményre. Kicsoportosaink, énekeltek, verseltek,
táncoltak, a megjelent vendégek tapssal jutalmazták a
jó szereplést. Június 3-án rendeztük a Faluházban a
középső-nagycsoportosok évzáróját, valamint az
iskolába készülődő gyerekek ballagását. Sajnos, ezt a
szép napot beárnyékolta, hogy a búcsúzó 15
gyermekből, csak 12 lehetett jelen, 3 nagycsoportosunk
bárányhimlős lett, az esemény előtt. Nagyon sok
meghívott vendég, szülő vett részt az ünnepségen.
Külön köszönjük, hogy a Detki Petőfi Sándor Általános
Iskola igazgatónője, dr. Hollóné Bencze Tünde és
Mihalovné Major Mónika leendő első osztályos
tanítónéni is megtisztelt bennünket jelenlétével. A
gyerekek nagyon szép műsorral készültek erre az
eseményre. Eddig mesevilágban élték mindennapjaikat,
de most egy fejezet lezárul, kezdődik egy komolyabb
időszak számukra. A tarisznyájukat megtöltöttük sok-
aa

Nagyon örültünk, hogy elfogadták a meghívásunkat és
külön köszönjük azt a sok ajándékot, amit a
gyerekeknek hoztak: mindenki sípot, lufiból hajtogatott
kutyát kapott, amit haza vihetett, valamint édességet,
rágcsálni valót, gyümölcsöt, üdítőt! Köszönjük szépen!
Szeretnénk, ha ez a jó kapcsolat megmaradna a
későbbiekben is! A gyerekek a nyugdíjasokkal
kézimunkázhattak, beszélgethettek és 10 órakor, Kiss
Dávid tűzoltó (egyik óvodásunk apukája) segítségével,
megtekinthették az óvoda udvarára begördülő,
szirénázó tűzoltóautót. A gyerekek örömmel vették
birtokba az autót, megnézhettek mindent és még a
aaaa

Kernácsné Már Tünde óvodavezető

sok verssel, mesével, dallal és tudással. A csodálatos
ballagási tabló is elkészült, Szabó Tímea nagycsoportos
szülő segítségével, amit nagyon köszönünk! A
továbbiakban a nagycsoportos öltöző dísze lesz, ahová
hagyományt teremtve szeretnénk a következő búcsúzó
csoportok ballagási tablóját is elhelyezni. A ballagás
után, személyesen látogattuk meg a 3 beteg gyermeket
és adtuk át számukra is a ballagási tarisznyát. Június 7-
én, a sportpályán Családi napot rendeztünk, ahol a
gyerekek a szüleikkel közösen vehettek részt
aaaaaaaaa



Az egyesület egy olyan régi időket idéző retro Majálist
álmodott meg, ahol lehetőséget kaphatott mindenki
egy kis időutazásra és visszarepülhetett őseink egyik
kedvelt korszakába. Természetesen nem maradhatott
ki a veteránjármű találkozó a programból, ezért a
rendezvényt a régi idők járműveinek felvonulása
nyitotta meg. Már a reggeli órákban sejthető volt, hogy
nem leszünk kevesen, ami a felvonulás kezdetekor be
c      
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Retro Majális

is igazolódott. A tömeg csak gyűlt és már alig volt hely
a felvonuló autók platóján. A Sport útról a Rákóczira
kanyarodott a tömeg, majd az Árpád utat érintve a
Mátyás körúton keresztül tért vissza a Búcsútérre. A
felvonulás végén az egyesület tagjai sör/szörp és virsli
jegyet osztottak a felvonulóknak, melyet a helyszínen
lehetett beváltani. A vendégeket 50 l sörrel és 300 pár  
       

virslivel vártuk. Ebéd után következett a vetélkedő,
ahol megmérettetett a legerősebb és a legügyesebb
gyermek és felnőtt. A kimagasló eredmények
versenyszámonként lettek jutalmazva retro
édességekkel vagy sörjeggyel. Köszönet jár Vona Ádám
képviselőnek mind a vetélkedő, mind a háttér-
munkálatok során nyújtott segítségért, valamint a
Tarjáni Darol Kft-nek a  sör felajánlásért.  Köszönet
továbbá Viktor Lászlónak és Misik Péternek a
felvonuláson nyújtott segítségért, valamint minden
gyalogos, kerékpáros, motoros és autós felvonulónak,
akik nélkül ez a fantasztikus, "hidegrázós" felvonulás
nem jöhetett volna létre. Köszönet az egyesület
minden tagjának az önkéntes és fáradhatatlan
munkájukért.  És végül, de nem utolsó sorban
köszönet a Polgárőrség Detk Egyesület tagjainak és a
Rendőrségnek a biztosításért.
       



A gyereknap, mint közösségi rendezvény egészen a II.
világháború előtti időszakra nyúlik vissza, amikor
1931-ben megrendezték az első jótékonysági
gyereknapot. Napjainkban az egyetemes gyereknap
célja, hogy a világ gyermekei ezen a napon együtt,
megértésben és együttműködésben vegyenek részt
egy élményalapú közösségformálásba a lakóhelyükön.
Detken ma olyan gyermeknapot valósítottunk meg,
ami minden bizonnyal mosolyt csalt minden gyermek
arcára.  

arcára. Ez a rendezvény csak és kizárólag a DETK
JÖVŐJE EGYESÜLET és a támogatóink jóvoltából
valósulhatott meg, akiknek szeretnénk ezennel
köszönetünket megfogalmazni. Esősorban szeretnénk
h

Dr. Vona-Túri Diána Detk Jövője Egyesület
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Gyereknap

A gyermekek nagy örömére töretlenül állta a sarat
Varga Luca, Varga-Fehér Judit és Kabainé Katona Edit,
akik, mint önkéntes arcfestők és csillámtetoválók
tevékenykedtek a nap folyamán, valamint Verébné
Vasali Hedvig és Sebestyén-Lips Andrea, akik
kézművessarokkal várták a gyerekeket. Köszönet jár
még Kovács Boginak és Kovács Vikinek a színvonalas
előadásukért, mellyel emelték a rendezvény fényét és
..

hálánkat kifejezni a gyerekek és szüleik nevében is
Tóth Zsoltnak, Zombori Andrásnak és Zombori
Csabának, amiért családjaikkal úgy döntöttek, hogy az
óriás légvár minden költségét magukra vállalják. Óriási
köszönet illeti a Tarnaméra és Vidéke Áfészt, amiért a
gofri és a palacsinta alapanyagait ingyenesen
biztosította a gyerekek számára. Köszönjük a Tarján
Darol Kft-nek, hogy szörppel látta el az egész napos
ugrálástól és szaladgálástól megszomjazott
emberpalántákat. Továbbá köszönet illeti a Gigi
kecskefarmot, amiért úgy, mint korábban is, ezen a
napon is kitelepültek simogatni-való kisállataikkal.
..........

Krenyác Rékának, amiért
felkészítette a táncoslábú
gyermekeket. Köszönjük a Polgár
Transznak, hogy a gyerekek
rendelkezésére bocsájtotta egyik
kamionját, mellyel próbakörre is
elmehettek a gyerekek. Végül, de
nem utolsó sorban köszönet jár a
tombolafelajánlásokért Katona
Ágnesnek, Tóth Dórinak, az Ekler
cukrászda vezetőjének és minden
kedves névtelen felajánlónak.
,,,,,,,,
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Egy énekes karrier detki állomással- Kóti Norbert

       A nevem Kóti Norbert, dalszerző, zenész és énekes
vagyok, a zenei világban már inkább csak NORBi-ként
ismernek. Zenei pályám 15 évvel ezelőtt indult
szülővárosomban, egy Hajdú-Bihar megyei
kisvárosban, Polgáron, ahol is életem első hangszerei
egy gitár és egy furulya voltak. Civil foglalkozásom a
CNC Gépkezelő és Gépgyártástechnológiai Technikus,
melyben a mai napig is dolgozom. Hivatásos
zenetanárok tanították nekem a hangszerek és a zene
alapjait, de hamar rájöttem, hogy a fúvós-pengetős
szekció nem nekem való, így megmaradtam a
billentyűs hangszerek terepén. Pár évvel később,
középiskolás éveim alatt a nyíregyházi Művészeti
Szakgimnázium magánének szakos tanulója lettem,
ahol megtanultam az alapfokú hangképzés illetve az
éneklés alapjait, melyeket aztán a későbbiekben
autodidakta módon fejlesztettem tovább. Emellett
párhuzamosan a tiszavasvári Hankó László Zeneiskola
zongora szakos növendéke voltam, melynek a 6 éves
képzését el is végeztem. 
  A középiskola elvégzése után felköltöztem
Budapestre, ahol az ország egyik legnagyobb
lemezkiadójával, a Trimedio Csoporttal kötöttem
lemezszerződést, ez a kapcsolat köztem és a kiadó
között azóta is töretlen. Azóta számtalan televíziós
műsorban találkozhatnak velem a kedves nézők hétről
hétre a Muzsika TV és a Zenebutik TV csatornákon.
Néhány műsort megemlítenék a teljesség igénye
nélkül: SztereóLáz, Szatmári Vigadó, Szerelmes
hangjegyek, Frédy Show, Tutit Buli Jessyvel, Pinceparti
Tomival és még sorolhatnám. Mindezek mellett a
SztárLimonádé című havonta megjelenő bulvárlapban
is megtalálható vagyok egy-egy interjú erejéig. A
televíziós műsorszereplések mellett, két nagyon fontos
mérföldkőhöz is elérkeztem a zenei karrieremben: az
első, amikor is 2021. augusztusában megkaptam a
legelső aranylemezemet, melyet a Pinceparti Tomival
Válogatásalbumon szereplő, Felejthetetlen című saját
dalomért kaptam, amit duettben készítettem el Staudt
Renátával. A második pedig, 2022. januárjában a
Szatmári Vigadó Válogatott Dalai című
válogatásalbumon szereplő, Féktelen éjjel című
dalomért kapott, második aranylemezt is kitehettem a
dicsőségfalra. 
      Ezek a sikerek inspirálnak, hogy mindig jobbnál
jobb dalokat írjak. Nem is olyan régen, 2022.
áprilisában elkészítettem a Repülj galamb című
dalomat, melyhez egy videoklippet is forgattam,
méghozzá a detki park adott helyet a klip
helyszínének. Ez a dal megtekinthető a legnagyobb
........

videómegosztó portálon, a YouTube-on is. A videoklip
helyszínéül szolgáló kis faluba, Detkre egy elég
érdekes, viszont bölcs megfontolásból kerültem, ennek
főleg magánéleti jelentősége van, a párommal
leköltöztünk a pesti nagyvárosi élet zajától távol, a
vidéki falusi környezet csendjébe és azóta itt töltjük
mindennapjainkat.       

Kóti Norbert

      A jövőben számtalan tervem van még, többek
között az idei évben szeretném megjelentetni első
saját szólóalbumomat, melyen terveim szerint 10
teljesen saját dal lesz majd megtalálható, ennek
megjelenése az idei év második felében várható, a
korong a rajta lévő dalok mondanivalójának
tekintetében átfogó címet visel majd: Hallgasd, hogy
dalol a szívem. Távlati tervben van egy saját televíziós
műsor is, de erről majd bővebben szó esik, amikor
aktuálissá válik a megvalósítás. Köszönöm
mindenkinek, aki támogatott eddig a zenei utamon,
hallgatja a dalaimat, aki pedig még nem ismer,
remélem, hogy a fenti rövid interjú elolvasása után
meghallgatja majd a dalaimat a YouTube-csatornámon
és figyelemmel kíséri a jövőbeni munkásságomat is!



Egyszer volt hol nem volt , volt egyszer egy városi lány,
aki egészen pici korától a természet és az állatok
vonzásában élt! Felmerül a kérdés miért pont a kecske
lett a szívem csücske. Ez a történet az akkori (DATE)
Főiskolán kezdődött, egyszerű fakultációs tantárgy
választásánál. Látogatást tettünk egy pilisi
kecskefarmon ahol a kecskék rabul ejtették a szívem!
Első próbálkozások egy ópusztaszeri tanyán történtek,
ahol saját állomány kialakítása után belevágtam a sajt
készítésbe! Ennek sajnos 5 év után vége szakadt, így
egy időre magam mögött kellett hagynom a szeretett
állataimat! Akkor megfogadtam hogy egyszer
újrakezdem ! 2008 nyarán párommal, üzleti ügyben
keveredtünk Detkre, ami nagyon megtetszett és
kecske szemmel próbáltunk telket választani! A
kiköltözésre ugyan még 10 évet várni kellett, de végre
folytathattam, amit olyan régen félbe hagytam! Az első
évek a termelő állomány kialakításával teltek, és
immáron 13 fejős kecske szolgáltatja a finom kecskesajt
alapanyagát a kecsketejet! Ízesített gomolyákat,
trappista jellegű félkemény sajtokat, joghurtot, túrót,
gri
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Kelemen Ildikó Gigi kecskefarm 

Gigi kecskefarm grillsajtot és fetát is készítünk, nagy odaadással és
szeretettel! A falu rendezvényei lehetőséget adnak
hogy állatsimogatón keresztül minden érdeklődő
megismerhessen minket! Lassan belopjuk magunkat a
detki köztudatba is, sokszor már ők keresnek minket,
hogy felajánljanak fenyőágakat, levágott és gondosan
beszárított fűszénát, amit ezúton is köszönök!
Farmunk a kezdetek óta rengeteget fejlődött, 3 éve
bárányokat mentünk, akik jelenleg is a farm lakói,
nyuszik, tyúkok, kacsák, kacagó gerlék, kutyák, cicák,
és egy mentett süni is élvezi vendégszeretetünket!

A tavalyi évben a természettudományi táborban
tevékenykedő gyermekek is ellátogattak hozzánk a
táborvezetőkkel egy napra, hogy a háziállatokkal
ismerkedjenek meg. Az idei évbe is várjuk őket szintén
egy nap erejéig, hogy a kisgyermekek is
belekóstoljanak a farmélet szépségeibe. Nyuszik, cicák,
kecskék, birkák, baromfik és természetese mi is várjuk
a gyerekeket nagy szeretettel. Kaszálni való területet,
feleslegessé vált takarmányt, fenyőágakat és
mindennemű támogatást szívesen fogadunk.

A Képviselő-testület április 12-ei ülésén a döntést
hozott az Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú
Egyesület részére kerékpáros szervízpont
létesítéséhez nyújtandó támogatásáról, valamint a
„Detk” településnév használatáról és a zöldterület és
parkgondozói álláspályázatról. A május 4-ei rendkívüli
ülésen új közbeszerzési szabályzatot fogadott el a
képviselőtestület, majd döntött az önkormányzat 2022.
évi közbeszerzési tervének módosításáról. A harmadik
napirendi pont keretében került sor külterületi
útfelújítás közbeszerzési eljárásában közreműködő 
 bíráló bizottság tagjainak megválasztására. A további
napirendek keretében a 2021. évi első ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót, valamint a
településrendezési terv módosításával kapcsolatos
aaaa

határozatot fogadta el a testület. Az utolsó napirend
keretében döntés született a házi segítségnyújtás
ingyenessé tételéről A május 11-i ülésen a polgármester
átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló
beszámolót követően a az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének előirányzat módosításáról szóló
rendeletet majd a 2021. évi zárszámadási rendeletet
fogadta el a képviselő-testület. Ezt követően a
külterületi útfelújítás közbeszerzési dokumen-
tációjának majd a 2021 évi gyámügyi és szociális
tevékenységről szóló beszámolnak az elfogadása
következett. A hatodik napirend keretében a
polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatást
hallgattak meg a képviselők. Az ülés végén az óvodai
sportterem építés vállalkozói szerződésének
módosításáról és két, József Attila utcai ingatlan
értékesítéséről döntött a testület.

Képviselő-testületi ülések

Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető



2022. május 22-én került sor a Bérmálásra
templomunkban.  Plébánosunk meghívására Dr. Dolhai
Lajos rektor, pápai prelátus kispapok társaságában 12
fiatalkorúnak szolgáltatta ki a Bérmálás Szentségét. Ők
hittanórákon és bérmálási előkészítőkön, valamint a
szentmisék alkalmával készültek a Szentség felvételére. 
2022. május 29-én 2 gyermek járult Első
Szentáldozáshoz. Bízunk benne, hogy fiataljaink
Egyházközségünk aktív tagjaivá válnak. Köszönjük
Kakuk Ferenc Atyának, Boza László Jánosné Mikula
Eleolonora  és Nagy István Lászlóné hitoktatóknak,
hogy gyermekeink vallásos nevelését kisgyermek
koruktól kezdve segítik, köszönjük türelmüket,
szeretetüket. Kívánunk Nekik nagyon jó egészséget, és
a Mindenható Isten áldását kérjük  életükre. 
2022.06.19. Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének
napja. Ezen a katolikus ünnepnapon, a templomi
udvarkert belső négy sarkán virágsátrat, ill. oltárt
készítünk. Már előző napon zöld ágakkal borítjuk be a
sátorunk alapját képező vas rácsot, ill. idén a munkát
aaa
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Anyakönyvi események

Római Katolikus Templom
2022. április 24. Templomunk védőszentjének: Szt.
György vértanú ünnepe. Ezen a napon tartottuk a
Templombúcsút. Kakuk Ferenc detki plébános mellett a
több évig Detken szolgáló Gyenes Gyula nyugalmazott
plébános is koncelebrált a szentmisén, aki az idei évben
lesz gyémántmisés. Az időjárás kegyes volt hozzánk,
ezért a szentmisét körmenettel zárhattuk, melyen a
Máriás -lányok, cserkészek, óvodás-iskolás
kislobogósok, valamint az elsőáldozásra és
bérmálkozásra készülők is részt vettek.

Kovácsné Urbán Katalin egyházi munkatárs

Születés                          Születés ideje     Szülők
Takács Szofia                 2022.03.29.          Takács Tamás 
                                                                       Balázs Noémi

Herpai Heléna Hanna   2022.04.20.          Herpai Gergely 
                                                                       Kiss Piroska

Tóth Endre Gábor         2022.05.29.          Tóth Márk 
                                                                       Silló Karolina

Házasságkötés
2022. március 26.           Lajkó Melánie – Kernács Ádám

2022. április  9.               Besenyei Zsolt – Szeli Gabriella

Halálozás                                        ideje                  élt              
Tóth Józsefné Juhász Anna          2022.03.13.       64 évet
 
Tari László Kálmán                        2022.04.19.      75 évet
 
Nagy Jánosné  Szadai Magdolna  2022.04.28.     90 évet
 
Mészáros Tibor                              2022.05.20.     69 évet

megkönnyítve, hálóval vontuk be az alapot, majd erre
kerültek a zöld ágak, virágok. A benti Oltárt képező
asztalt vasárnap hajnalban díszítettük,méltó helyet
készítve az Oltáriszentségnek. A vasárnapi szentmise
után az úrnapi körmenet a négy sátorhoz vezetett, ahol  
Kakuk Ferenc plébánosunk megáldotta, megszentelte a
sátrakat, majd minden hívő vihetett haza a virágokból,
az Oltárdíszek pedig a templomunkba kerültek.
Köszönjük azoknak. akik anyagiakkal ill. munkájukkal
járultak a négy sátor elkészüléséhez. Hamarosan
felújítási munkálatok, szabadságok kezdődnek. Kérjük
mindenki türelmét a következő időszakban.
Folyamatosan kérünk mindenkit, katolikus hivatali
ügyeiket szentmisék után péntek 18 óra, vasárnap 9.45
óra után intézzék. 


