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Gyorsan elrepült ez a nyolc év, hiszen a 2014.
júniusában szerzett és átélt emlékek még
frissen élnek bennünk. Most megint alkalom
adódott egy hosszú hétvége eltöltésére a Detki
Önkormányzat Balatonszemesi Üdülőjében.
Volt óvodavezetőnk Bozáné Nóri  óvó néni és
Odorné Jutka dadus is boldogan igent mondott
a lehetőségre. Örömmel indultunk útnak a
félig gyerek, de már félig felnőtt 
 "gyerekcsapattal". Az oda-vissza úton az
elmúlt időszakról és jövőbeli terveikről
beszélgettünk. Jó volt kicsit  visszaemlékezni,
felidézni a régi emlékeket. Az idő   kegyes  volt
hozzánk  így   fürdeni   is   tudtunk    a   
 "magyar tenger"     vizében.    A    jó  hangulatú 

Cseplyéné Kati óvó néni 

reggelik, a parton elfogyasztott közös vacsorák újabb emlékeket hagytak szívünkben. Nagy sétákat
tettünk a kikötőben majd megpihentünk egy fagyizó teraszán és kicsit felfrissítettük magunkat.
Mindenki jól érezte magát! A szemükben a csillogás, a huncut mosoly mindent elárult szavak nélkül is!
Nagy megtiszteltetés jelentett számunkra, hogy szívesen jöttek velünk. A kedves szülőknek külön
köszönet a maximális támogatásért! A helyet, a szállást, a csodás környezetet a Detk Községi
Önkormányzat biztosította. Hálás köszönet érte! A legközelebbi találkozás reményében minden jót!
NAGYON JÓ VOLT EGYÜTT! 



Augusztus 20-ai utcabál                           Markazi vadfőző verseny

22                                                                                                                                              Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Önkormányzati hírek

mely során a települési összképet, a közterületek
rendezettségét és tisztaságát, a szelektív
hulladékgazdálkodással, illetve a fenntartható
fejlődéssel összefüggő környezet-tudatos
háttérfolyamatokat értékelték. A Virágos
Magyarország Környezetszépítő Verseny keretében,
2022. július 28-án került sor a település értékelésére,
melyet egy kiérkezett zsűribizottság végzett a
kíséretünkkel, közel három órás terepszemle keretei
között. A zsűri tagjait lenyűgözte a meglehetősen nagy
felületen tervezett és karbantartott zöldfelület, a tiszta
közterek, az igényes parkok és a számos turisztikai
látványosság. Az aszály ellenére is szépnek ítélték meg
a települést, a további fejlődés érdekében pedig
tanácsokkal láttak el minket. Köszönet illeti a
zöldterületek karbantartóit, illetve a lakosokat, akik
életvitelükkel folyamatosan biztosítják a közterek
tisztaságát. Ez a megmozdulás csupán az első
lépcsőfoka annak a folyamatnak, melyet egy szebb és
fenntartatóbb Detkért indítottunk el. 

        A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási
Hivatal által 100%-ban támogatott diákmunka
programnak köszönhetően az idei nyári szezonban 4
fő diákot tudtunk alkalmazni a júliusi hónapban. A
.........

Detk település első alkalommal
csatlakozott a Virágos Magyar-
ország nevezetű programhoz,
aa

Detk Községi Önkormányzat
szeretne a településen meg-
valósítani egy kutyaoktató
pppppppályát, melynek ötlete általános iskolás gyerekektől

ered. A beruházáshoz szükséges anyagi forrást az
MVM Mátra Energia Zrt. és az MVM Zrt. által közösen
létrehozott Mátra Energia Térségfejlesztési
Alapítványtól (META) igényeltük meg. A
településünkön élő gyermekek szívesen töltenék a
szabadidejüket egy igényesen kialakított kutyaoktató
pályán, ami elősegíti a környezettudatos
gondolkodásmódot. Ugyanakkor kiváló közösségépítő
és összetartó ereje lenne. A mai digitális világban
szükség van olyan közösségi terekre, ahol a fiatalok
digitális eszközök nélkül tudnak együtt, aktívan olyan
tevékenységeket folytatni, melyek elősegítik a testi és
lelki fejlődésüket. Az állatokkal való foglalkozás során
kialakulnak bennük a felelős állattartás kapcsán elvárt
normák, melyeket később felnőtt korukban tovább
tudnak kamatoztatni. 

    Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a
megfelelő hulladékszállítás elvégzése érdekében arra
kérte az Önkormányzatot, hogy az Ady Endre utca
vérszilvafáinak megmetszését minél hamarabb
végezze el. Köszönjük az szóban forgó utca lakosainak
türelmét és együttműködését a metszési munkálatok
alatt.

Augusztus 20-án, az államalapítás és az államalapító
Szent István ünnepén egy szolid utcabál kereti között
ünnepeltünk. A tűzijáték előzetes felmérés alapján, a
lakosok kérését figyelembe véve, nem lett megtartva.

A detki közszolgák csapata a markazi vadfőző
versenyen képviselte Detket a szüreti fesztivál
alkalmával, mely során a második helyezést sikerült a
a csapatnak elérni.

diákok keze által újult meg az önkormányzati hivatal és
a Detki Benedek Elek óvoda kerítése. 
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Természettudományi tábor

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Immár 3. alkalommal került megrendezésre a gyerekek
körében igen közkedvelt természettudományi tábor,
melynek első napján a kémia tudománya került a
főszerepben. A szivárvány híd és a vízi tűzijáték mellett
megismerkedtünk a töménység fogalmával, melyet
szivárvány formájában szemléltettünk. Kevertünk -
kutyultunk,   játszottunk,    tapasztaltunk.

Állati egy nap volt a második tábori nap, mely során 
 Szabóné Kabai Lilla Titanilla, Szmatona-Túri Tünde és
jómagam szolgáltattuk az állatokat, többek között
tüskés agámát, achát csigát, nyulat, madárpókot,
gekkót,   madagaszkári   sziszegő csótányt  és  teknőst.

Következő nap Lizák Bianka várt minket lovasfarmján,
Ludason, ahol megismertük a lószerszámokat és
felszereléseket. Lovait almával és répával etettük, mely  
mellett  még  egy  kis  habos  vetélkedőre  is  jutott idő.

A következő nap is tartogatott némi meglepetést
Kelemen Ildikó kecskefarmján, ahol a közismert
háziállatok mellett gabonasiklót és mókusokat is
simogathattunk. Aznap is a tapasztalásra helyeztük a
hangsúlyt. Játszottunk,  láttunk,  éreztünk = tanultunk!

Földrajzzal zártuk a hetet! Ásványok és kőzetek
kerültek előtérbe. A vulkáni kőzetek mellett az
üledékes kőzeteket is megvizsgáltuk, de nyilván az
ásványok kapták a legtöbb figyelmet. Köszönet
Klauber Nikinek a  csillámtetoválásért  és  arcfestésért. 

Köszönöm  Túriné Kiss Magdolnának, Boza Lászlóné
Nórikának, Kovácsné Urbán Katalinnak, Kovács
Vikinek, Stefanovszki Tamásnak, Klauber Nikinek,
Lizák Biankának, Szmatona-Túri Tündének, Szabóné
Kabai Lillának  és  Kelemen  Dorinának  a  segítséget.

https://www.facebook.com/titanilla92?__cft__[0]=AZVtV1mVV0pwZ6sY3vxt5ceVBb_SyFNwYheRxMyNaCHlL2udxwkr4X5GmqLy4wsnVb2hit11ShibvjuUM0nsDR1Gf_y5-7qmYK4L0h752d6gytJ5zwa4SVtRFXeI6-bkhnQlHb_GPk5DYC3DlVKqa0UfPxjHbzo936przbBr89PrSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tunde.szmatonaturi?__cft__[0]=AZVtV1mVV0pwZ6sY3vxt5ceVBb_SyFNwYheRxMyNaCHlL2udxwkr4X5GmqLy4wsnVb2hit11ShibvjuUM0nsDR1Gf_y5-7qmYK4L0h752d6gytJ5zwa4SVtRFXeI6-bkhnQlHb_GPk5DYC3DlVKqa0UfPxjHbzo936przbBr89PrSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tunde.szmatonaturi?__cft__[0]=AZVtV1mVV0pwZ6sY3vxt5ceVBb_SyFNwYheRxMyNaCHlL2udxwkr4X5GmqLy4wsnVb2hit11ShibvjuUM0nsDR1Gf_y5-7qmYK4L0h752d6gytJ5zwa4SVtRFXeI6-bkhnQlHb_GPk5DYC3DlVKqa0UfPxjHbzo936przbBr89PrSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/lnetb?__cft__[0]=AZXF1KjkrFGo0UOmrOGWiNZat75JJacSjEbNJ2jmrKWaHGe4Ma3DW5RkNX0ALCHwY6l57-8SBHl_j0j948WX6HYGtQP00DA6LBFMPe-C_bKjTaPeKIfsGjkQiyhObQMiyDAV9L2o1451TGovlxINmM95Epzpr7LhMMtJBXY4v84t-Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/nikolett.klauber?__cft__[0]=AZUvuE2-xDaux7kdZ_nkCwhA_ZHwLfhzb06l8wps_q6meJIti5Why9SOM6FxUkdQJ10Lw5FH0xFimCMmdnVFxz0jvm7b5V4eHethmrSh7BIajG-HkV2x42DxLzuILG1osDKyLRub7LzIdYCnPKxqVdSprspOamOknMupaWCysNh-9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/magdi.turinekiss?__cft__[0]=AZUvuE2-xDaux7kdZ_nkCwhA_ZHwLfhzb06l8wps_q6meJIti5Why9SOM6FxUkdQJ10Lw5FH0xFimCMmdnVFxz0jvm7b5V4eHethmrSh7BIajG-HkV2x42DxLzuILG1osDKyLRub7LzIdYCnPKxqVdSprspOamOknMupaWCysNh-9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/katalin.kovacsne.56863?__cft__[0]=AZXF1KjkrFGo0UOmrOGWiNZat75JJacSjEbNJ2jmrKWaHGe4Ma3DW5RkNX0ALCHwY6l57-8SBHl_j0j948WX6HYGtQP00DA6LBFMPe-C_bKjTaPeKIfsGjkQiyhObQMiyDAV9L2o1451TGovlxINmM95Epzpr7LhMMtJBXY4v84t-Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011743954554&__cft__[0]=AZXF1KjkrFGo0UOmrOGWiNZat75JJacSjEbNJ2jmrKWaHGe4Ma3DW5RkNX0ALCHwY6l57-8SBHl_j0j948WX6HYGtQP00DA6LBFMPe-C_bKjTaPeKIfsGjkQiyhObQMiyDAV9L2o1451TGovlxINmM95Epzpr7LhMMtJBXY4v84t-Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/nikolett.klauber?__cft__[0]=AZUvuE2-xDaux7kdZ_nkCwhA_ZHwLfhzb06l8wps_q6meJIti5Why9SOM6FxUkdQJ10Lw5FH0xFimCMmdnVFxz0jvm7b5V4eHethmrSh7BIajG-HkV2x42DxLzuILG1osDKyLRub7LzIdYCnPKxqVdSprspOamOknMupaWCysNh-9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/magdi.turinekiss?__cft__[0]=AZUvuE2-xDaux7kdZ_nkCwhA_ZHwLfhzb06l8wps_q6meJIti5Why9SOM6FxUkdQJ10Lw5FH0xFimCMmdnVFxz0jvm7b5V4eHethmrSh7BIajG-HkV2x42DxLzuILG1osDKyLRub7LzIdYCnPKxqVdSprspOamOknMupaWCysNh-9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tunde.szmatonaturi?__cft__[0]=AZVtV1mVV0pwZ6sY3vxt5ceVBb_SyFNwYheRxMyNaCHlL2udxwkr4X5GmqLy4wsnVb2hit11ShibvjuUM0nsDR1Gf_y5-7qmYK4L0h752d6gytJ5zwa4SVtRFXeI6-bkhnQlHb_GPk5DYC3DlVKqa0UfPxjHbzo936przbBr89PrSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tunde.szmatonaturi?__cft__[0]=AZVtV1mVV0pwZ6sY3vxt5ceVBb_SyFNwYheRxMyNaCHlL2udxwkr4X5GmqLy4wsnVb2hit11ShibvjuUM0nsDR1Gf_y5-7qmYK4L0h752d6gytJ5zwa4SVtRFXeI6-bkhnQlHb_GPk5DYC3DlVKqa0UfPxjHbzo936przbBr89PrSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/titanilla92?__cft__[0]=AZVtV1mVV0pwZ6sY3vxt5ceVBb_SyFNwYheRxMyNaCHlL2udxwkr4X5GmqLy4wsnVb2hit11ShibvjuUM0nsDR1Gf_y5-7qmYK4L0h752d6gytJ5zwa4SVtRFXeI6-bkhnQlHb_GPk5DYC3DlVKqa0UfPxjHbzo936przbBr89PrSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/kelemen.dorina?__cft__[0]=AZXF1KjkrFGo0UOmrOGWiNZat75JJacSjEbNJ2jmrKWaHGe4Ma3DW5RkNX0ALCHwY6l57-8SBHl_j0j948WX6HYGtQP00DA6LBFMPe-C_bKjTaPeKIfsGjkQiyhObQMiyDAV9L2o1451TGovlxINmM95Epzpr7LhMMtJBXY4v84t-Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/kelemen.dorina?__cft__[0]=AZXF1KjkrFGo0UOmrOGWiNZat75JJacSjEbNJ2jmrKWaHGe4Ma3DW5RkNX0ALCHwY6l57-8SBHl_j0j948WX6HYGtQP00DA6LBFMPe-C_bKjTaPeKIfsGjkQiyhObQMiyDAV9L2o1451TGovlxINmM95Epzpr7LhMMtJBXY4v84t-Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/kelemen.dorina?__cft__[0]=AZXF1KjkrFGo0UOmrOGWiNZat75JJacSjEbNJ2jmrKWaHGe4Ma3DW5RkNX0ALCHwY6l57-8SBHl_j0j948WX6HYGtQP00DA6LBFMPe-C_bKjTaPeKIfsGjkQiyhObQMiyDAV9L2o1451TGovlxINmM95Epzpr7LhMMtJBXY4v84t-Q&__tn__=-]K-R
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Képviselő-testületi ülésről

Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető

Misik Péter

A szennyvíz hordalékában az elmúlt időszak alatt
kommunális hulladékok is összegyűltek, úgy, mint,
pulóver, nedves törlőkendők és hasonlóan nem
lebomló anyagok. Kérjük Önöket fokozottabb
figyelmet szenteljenek a szennyvízhálózat
működésére és ne tegyenek a lefolyóba
......................

Lakossági közlemény bele nem lebomló, idegen
anyagokat! Amennyiben a
hálózatot működtető eszközök és
berendezések ezek okán
meghibásodnak, az az egész
település szennyvízelvezetését
részlegesen vagy teljes mértékben
gátolni fogja. 

Hálás köszönet Vona Ádám képviselő úrnak az
ismételt önkéntes munkájáért. Általa a pást panzió
vendégei a nyári estéken is élvezhetik a
szúnyogmentes éjszakákat, hiszen az épület
ablakaira saját készítésű szúnyoghálós fakereteket
készített. 

Köszönetnyilvánítás

Stefanovszki Tamás polgármester

Nagy köszönet illeti Fehér Ádámot, aki minden
önkormányzati rendezvényen, úgy mint az
augusztus 20-ai utcabálon is, önkéntes
feladatok ellátásával segíti az Önkormányzat
előrehaladását. Köszönjük a kitartó és töretlen
támogatását.

       Születés                                    Születés ideje                                    Szülők
Demény Panna Róza                         2022.06.19.              Demény Szabolcs – Szabó Katalin
Holló Mátyás                                      2022.06.20.                 Holló István – Kerestély Eszter
Dancsi Szonja Luca                           2022.08.05.                 Dancsi István – Szőlősi Szabina

Anyakönyvi események

                                        Házasságkötés
2022. június 25.                                 Réti Aliz – Magicz Dávid
2022. július 30.                                  Zaja Szilvia – Erki László
2022. augusztus 13.                      Gál Georgina – Csánics József
2022. augusztus 13.                          Péli Edina – Kóczián László
2022. augusztus 27.                         Ficsór Kitti – Bencze Tibor
2022. szeptember 10.               Csizmadia Lili – Tóth György Bálint

     Halálozás
Krusper István                       2022.08. 16                    57 évet élt

A Képviselő-testület június 29-ei ülésén döntést hozott a
Közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti nappá
nyilvánításáról, a község településrendezési tervének módosításáról,
a „Detk Külterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről, valamint a Detk Jövője Egyesület támogatásáról és az
Óvodai sportterem építés befejező munkáiról. Az augusztus 12-ei
rendkívüli ülésen módosításra kerültek az étkeztetés
nyersanyagnormái, valamint a szociális étkezők számára biztosított
kedvezmények. A képviselők döntöttek pályázat benyújtásáról a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, valamint új díjtételek
kerültek megállapításra az önkormányzati eszközök és helyiség
használatáról.
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Detki Gyöngyszemek- a 2022/2023-as évad megnyitó kiállítása

Állandó kiállításként folytatódik a Detk tehetségeit
bemutató rendezvénysorozat. Helyszíne a Faluház,
melyért köszönet Stefanovszki Tamás polgármester
úrnak és Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester
asszonynak. Minden itt kezdődött el 2017 őszén. Az
első évad kiállítóiról megemlékezve, fényképek
kerültek kihelyezésre. A képtartókat Kamarás Ágnes
(2017. októberi gyöngyszemünk) ajánlotta fel, melyet
ezúton is hálásan köszönök. Szeretném, ha tovább
bővülne a képtár, hiszen kicsiny falunk sok ügyes kezű
kézművessel büszkélkedhet.

Szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy bátran
mutassa meg munkáit a nyilvánosságnak! Inspiráljuk a
felnövekvő ifjúságot és mindenki mást is buzdítsunk
példánkkal teremtő alkotómunkára! Tápláljuk a
közösség összetartó erejét, mert minden időben, de
manapság hangsúlyozottan szükség van rá. Lehetőség
van személyes bemutatkozásra, de akár el is hagyható,
a munkák e nélkül is elhelyezhetők a kiállítóteremben.
Akár másokkal összefogva,  közösen is.

A szeptember 16-i meg-
nyitón a saját (Gál
Piroska) festményeim
kerültek bemutatásra. A
látogatók a vizuális
élmény mellett, többféle
saját készítésű lekvárt és
szörpöt kóstolhattak /pl.
levendulás, rózsaszirmos
almalekvár, bodzabogyó-
lekvár, akácvirág vagy
lándzsás útifű szörp/ és
szilvás süteményt. A
festmények a képzelet
.....világába hívnak. Ajtót nyitnak a tudat magasabb
dimenziói felé. Lélekszirmok mind, egy varázslatos
belső világ képei. Szíveddel nézve, rátalálsz a - talán
rég elfeledett, ám - benned is ott élő varázslatra!

Köszönöm szépen azoknak, akik jelenlétükkel
megtiszteltek! Októberi gyöngyszemként Veréb Lilla
fog bemutatkozni sújtás ékszereivel. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt! A korábbi
gyöngyszemek részére apró ajándékkal szeretnék
kedveskedni…

Gál Piroska Detki Gyöngyszemek



A DTTA Detki Tanulók Támogatására Alapítvány az
FCA-KP-1-2021/4-001150 számú Találd fel Magad
Detken! pályázat Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében június második felében a Detki Petőfi
Sándor Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak
továbbtanulást támogató és egyéni életpályát tervező
napközis táborokat szervezett. Az 5 napos tábor
egyedülálló alkalom volt arra, hogy a diákok
megismerték a saját képességeiket, valamint a
társaikkal is olyan időt töltöttek együtt, amely más,
mint a jól megszokott, az év nagy részében
kiszámíthatóan megjelenő iskolai napok. Ez a tábor -
igaz tantermi körülmények között- nem a
hétköznapokban megszokott formában zajlott.
Kooperáció, játék és sok mögöttes tartalom jellemezte
ezeket a napokat, mely során a fiatalok közelebb
kerültek olyan információkhoz magukról, amelyek
segítik majd őket a tudatos, megfontolt és sikeres
pályaválasztásban. A tanulók nagyon aktívak voltak,
szívesen kapcsolódtak a játékoknak tűnő gyakor-
latokhoz. Különös szeretettel vettek részt mozgásos
feladatokban, ahol a csapatként összefogva kellett
dolgozni, közös tervet kitalálni, szabályokra rájönni.
Ezek a gyakorlatok mind abban segítettek, hogy olyan
munkamódokat próbálhassanak ki, melyeket az
iskolában kevésszer van alkalmuk, azonban sokat segít
abban, hogy már most látható  legyen, hogy pl.
...............
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Pályaorientációs táborok a Detki Tanulók Támogatására Alapítvány által

milyen a monotónia tűrése egy  tanulónak a
munkafolyamatokban, mennyire könnyű vagy nehéz
csapatban-teamben együttműködni, hogy irányító egy
folyamatban valaki, vagy végrehajtó. A táborozó
fiatalok nagyon élvezték ezt a nem mindennapi
élményt, hiszen a táborok egy erős és biztos alapot
képeztek arra, hogy a résztvevők nyitottan álljanak a
pályaválasztás kérdése előtt, hogy megtanuljanak
kérdéseket feltenni, és olyan információs csomagot
kapjanak magukról, amit csak egy ilyen tartalmas és
több alkalmas foglalkozássorozat adhat meg. Öröm
volt látni, hogy minden nap kíváncsian, érdeklődve
érkeztek a foglalkozásokra a tanulók és a táborok
végén többen érdeklődtek a folytatásról – tudtuk meg
Kiss Sándortól, a kuratórium elnökétől.
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A változás hátterében az élménypedagógiai módszer
áll, amely a programok gerincét adta és erre épültek a
foglalkozások. A kuratórium elnöke, Kiss Sándor és
Mészáros Krisztina táborvezető elmondták, hogy
kiemelt figyelmet fordítottak a táborban a
mindennapos mozgásra és a játszva tanulásra.
Fontosnak tartották, hogy a tábor ideje alatt a
gyerekek számára ne unalmas foglalkozások legyenek,
hanem játékos formában ismerkedjenek meg a fontos
tudnivalókkal, amelyeket remélhetőleg a tábor után
tovább adnak barátaiknak, családtagjaiknak. A
tematikus napokra, mint pl. zöldségek és gyümölcsök
napjára, szénhidrátok napjára épültek a kreatív
foglalkozások és az interaktív vetélkedők. Az
élménydús programok mellett figyelmet fordítottak az
arc-, kéz-, haj-, fog- és bőrápolásra is, melynek
keretében különböző ápolási termékeket is
megismerhettek a résztvevők.

Egészségtábor a Detki Tanulók Támogatására Alapítvány által

A DTTA Detki Tanulók Támogatására Alapítvány
júniusban, a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola alsó
tagozatos tanulóinak is szervezett napközis táborokat
a Nemzeti Együttműködési Alap NEAO-KP-1-2022/10-
001132 számú Detk egészséges jövőjéért 2022 pályázat
keretében. Egy nagyszerű közösség tagjaként a
foglalkozásokon keresztül olyan életre szóló
élményekben részesültek a gyerekek, amelyek
hatására nyitottabbá váltak az egészséges életmód és a
fenntartható egészségfejlesztés iránt. 

 Kérjük támogassák adójuk 1 %-ával a Detki Tanulók
Támogatására Alapítványt a következő adószámon

 19136637-1-10



A 2022/2023-as tanév megkezdése előtt kisebb-
nagyobb változásokat eszközöltük, melyek egyaránt
érintették az infrastruktúrát és a pedagógia programot
mind Detken, mind a ludasi telephelyen. A Tehetséges
Gyermekeinkért Detk Közalapítvány nevében
köszönöm a szülők, illetve a helyi és térségi támogatók
közreműködését.

                    Az 1.  és  2. osztályos  diákokat  az elavult és  
                    repedezett  kis-iskolából, átköltöztettük    a
                 főépületben,  hiszen  a  nagy-iskolában  két
kihasználatlan tetőtéri tanterem is rendelkezésre állt,
ugyanakkor energiatakarékosság  szempontjából is
előnyt jelet, hogy mind a 8 évfolyam a főépületben, egy
közösségként tud részt venni a nevelési-oktatási
folyamatban. 

                       Az iskolában  három beépített szekrény is
                       új arculatot kapott Vona Ádám  jóvoltából, 
                     aki  a  Hatvani  Tankerületi  Központ  által
megvásárolt nyersanyagból, saját hozzájárulással
kiegészítve,  új szekrényeket állított össze. Köszönjük!

                Egy   kedves  felajánlónak  köszönhetően - aki
                szeretett volna névtelen maradni  - a termé -
            szettudományi  szertár  is  megújult.  A  régi,
elavult vegyszereket az előírásoknak megfelelően
elszállította, helyettük új és biztonságosan zárható
vegyszerekkel  támogatta  az  iskolát.  Köszönjük!

                 A sok-sok  szülői felajánlásnak köszönhetően
       és  szülői segítséggel, javításra kerültek a
termekben a csapok és az ajtózárak, minden hiányzó
csempe pótolva lett a mellékhelységekben és a
tantermekben. Le lettek festve a kopott táblák, a
beépített szekrények, valamint a folyosón és számos
teremben a falak is megújultak. A tanév első napjára
minden terem elnyerte olyan állapotát, mely a kellő
komfortérzetet biztosítja a gyermekeknek a
mindennapos tanuláshoz. Hálás köszönet Önöknek! A
támogatók listája a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
facebook oldalán olvasható.
   
                    Az    első     emeleten   természettudományi 
      kiállítást létesítettünk, mely az óraközi
szünetekben is támogatja a tanulást, fejleszti a
motivációt és felkelti az érdeklődést, nem csak a
természettudományok iránt érdeklődők számára.
Kérem a diákokat, hogy fokozott figyelmet
szenteljenek   a   vitrinek   épségben   maradásának!

           Ezzel egy időben az első emeleten kialakítottunk
           egy  új  termet, mely  orvosolni  tudja  ezentúl  a
           csoportbontások     miatt     vándorló    osztályok
           helyproblémáját.

              Több  osztály  termébe  visszakerült a szőnyeg, 
           hogy  a  kis elsősöknek  a  kezdeti  időszakban
helyet adjon a foglalkozások lebonyolításához, a többi
évfolyam esetében az óraközi szünetekben biztosít
némi kényelmet a gyerekeknek. 

                 Már  az 1.  osztálytól  beindul  az  angol nyelv
                 oktatása, így az  iskola tanulói  két, igen  köz-
kedvelt idegennyelvet sajátíthatnak el. Az alap-
kompetenciák mellett fő célunk az idegennyelvi
kompetenciák kialakítása is, mellyel nagyobb sikereket
érhetnek el a diákok a felsőoktatásban és a
munkaerőpiacon is.

                   Végre  Detken   is   okos-lépcsőkön  lépked-
         hetnek a diákok. Az oktatójellegű lépcső-
matricákat Klauber Nikoletta készítette, melynek
anyagi hátterét a Tehetséges Gyermekeinkért Detk
Közalapítvány biztosította.

             Elindult az iskolaújság, mely szerkesztésében, a
        cikkek megírásában és interjúk készítésében a
diákoké lesz a  főszerep. Nem csak az információ
átadásának egy kiváló és fejlesztő módja, hanem  az
anyanyelvi kompetenciák kialakításának egy passzív,
de ugyanakkor nagyon hatásos eszköze. 

                 A ludasi telephelyen informatika termet hoz-              
              tunk létre, ahol 10 asztali számítógép segíti a
diákok digitális szemléletének kialakítását. Ugyanakkor
tanszerekkel, táblákkal és sportszerekkel egészítettük
ki a ludasi eszközállományt.

                    Köszönet illeti a volt és a jelenlegi 8. osztály
                    azon   tanulóit,  akik  a   nyári   szünet  alatt
                    segítettek  a  megújítási  munkálatokban. 

Köszönjük Dr. Francia Tamás doktor úrnak és a
kolléganőinek, hogy gyógyszerekkel és kötszerekkel
támogatták az iskola gyermekeit.

Végül de nem utolsó sorban, hatalmas köszönet illeti a
kollégáimat és a szülőket, akik ékes példái annak, hogy
apró gesztusokkal, segítőkészséggel és összefogással
csodálatos és hatalmas dolgokra vagyunk képesek. És
higgyék el, ez a példa az egyik legértékesebb ajándék,
melyet gyermekeinknek adhatunk. Hisz nem csak a
tudásanyagot, hanem a fő kompetenciákat és
normákat is át kell adnunk nekik, mert ma Ők a
magyar jövő zálogai.             
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Nyári előkészületek a tanévre

Dr. Vona-Túri Diána intézményvezető



                         Az   első   napokban  sor  került egy  úgy-
                        nevezett   iskolagyűlés  megrendezésére,
melyen intézményvezetőként láttam el a diákokat az
idei tanévre vonatkozó fontos információkkal és
instrukciókkal, mely érintette többek között a megújult
környezet, a megváltozott csengetős ügyeletet, a
szünetek  és  étkezések  új  rendjét  és  a   házirendet.                   

   

A szüreti időszak beköszöntével alkalmunk nyílt
betekintést nyújtani a diákok számára a must és a
borkészítés rejtelmeibe. Az iskola udvarán felállított
darálót és szőlőprést minden apró kéz működésre
tudta bírni, melynek finom nedűjét azonnal el is
fogyaszthatták. Köszönjük a szőlőt  és eszközöket Nagy
István,  Túri Tibor és Kiss Krisztina családjának.
aaaaaaa

A tanévből  még  csak  2   hét  telt  el,  mikor
megszerveztük   az    első   papírgyűjtést.  A gyűjtésből
64 780 Ft folyt be, melyet többek között elektromos
csengő   beszerelésére   fogunk  fordítani.  Hálás
köszönet mindenkinek, aki részt vett  gyűjtésben!        
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Míg a detki iskolában 18 kis elsős foglalta el helyét az
iskolapadban, addig a ludasi telephelyen 6 első
osztályos diák lépett be az iskolás gyerekek világába.
Így jelenleg iskolánkban 127 diák tanul nap, mint nap. A
ludasi telephelyen Vargáné Csépány Mónika
tanítónéni fogja össze a három osztály tanulóit, a detki
iskolában pedig Mihalovné Major Mónika vette a
szárnyai  alá  az  1.  osztályos  diákokat (Lásd. fénykép).

Szeptember 1-én reggel 8:00-kor nyitottuk meg a
2022/2023-as tanévet a detki Faluházban, mely
alkalmával a detki és a ludasi telephelyen tanuló,
nagyrészt első osztályos gyerekek műsorát láthatták
az iskola diákjai és szüleik, melyre Mihalovné Major
Mónika  tanítónéni  készítette   fel  az  apró  nebulókat.

Az első napok az iskolában

Dr. Vona-Túri Diána intézményvezető

Elektromos  hulladékgyűjtést is szervezünk, melynek
háttér-munkálataiban a Tehetséges Gyermekeinkért
Detk Közalapítvány működik közre. Köszönet a
kuratórium elnökének Tőzsér Zsoltnak és a kuratórium
többi tagjának a támogatásért. A befolyt összeg a
tanulók művelődési és kulturális célú támogatására
lesz fordítva. 

Helyszíne: Székelyház udvara       Detk, Árpád utca 70.
Időpontok: 2022. október 5.  Szerda           13:00-15:00
                    2022. október 6.  Csütörtök      10:00-12:00
                    2022. október 7.  Péntek            9:00-11:00
                    2022. október 8. Szombat         10:00-12:00

 Kérjük támogassák adójuk 1 %-ávál a Tehetséges
Gyermekeinkért Detk Közalapítványt a következő adószámon

 

18575709-1-10

Felső sor: (bajról-jobbra) Búzás Tamás Dominik, Csorba
Gergő, Kormos Dávid Zoltán, Koncz Balázs István, Szőrös
Alex, Boros Levente, Fehér Benedek, Vozár Máté Szabolcs,
Szabó Bence Roland (hiányzott: Patkós Kevin László). 
Alsó sor: Vona Flóra, Forgács Misell Mirjam, Udvari Anna,
Sautek Sára, Csank Viktória, Fazekas Petra, Varga Gréta,
Daróczi Dominika.
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Nyári élmények az óvodában

Hajdú-Kása Viktória

Újra elérkezett a meleg június, ez már a nevelési év
végét jelentette, több nagycsoportos gyermek
számára, hiszen végleg búcsút intettek az óvodai
életnek. Szeptembertől komoly munka várja őket az
iskolában. Miután elbúcsúztattuk a nagyokat, a
kisebbek birtokba vették az egész óvodát. Mivel
lecsökkent a létszámunk, ezért kicsik és nagyobbak
egy csoportként, összevontan töltötték napjaikat,
leginkább az udvaron. Nagyon sok játékkal, mozgással,
meséléssel, énekléssel teltek a délelőttök. Többféle
játékeszközt vittek ki magukkal. Lehetőségük volt
labdázni, focizni, kerékpározni, rollerezni. A forró
napokon pancsolhattak, vizesedhettek. Az óvónénik
igyekeztek minél változatosabb játék lehetőségeket
biztosítani számunkra, hogy napjaink színesebben
teljenek. A gyerekek nagyon élvezték a nyári életet. A
fák hűs árnyékában a közös játék során, mindig láttunk
vendégeket az udvaron, hiszen nagyon sok madár és
rovar látogatott el hozzánk. Az óvoda udvara
...................

megszépült a felnőttek segítségével, az udvari
játékaink és a kerítés is megújult, hogy szeptembertől
újra birtokba vehessük őket. A meleg nyári napok nem
csak az óvodában, de otthon is hamar elrepültek.
Szeptembertől már mindenki új csoportban kezdte a
következő nevelési évet.

Hanzó-Szabó Fruzsina, Fehér Csilla

2022-ben az Agrárminisztérium által kiírt óvodakertek
kialakítására irányuló nyertes pályázatnak
köszönhetően óvodakertet tudtunk létesíteni. A
pályázat, és Detk Községi Önkormányzat
támogatásnak köszönhetően kerülhetett kialakításra
intézményünk udvarán. Ágyásokat hoztunk létre az
udvar egy korábban kihasználatlan területén. Az
ágyásokban alapvető konyhakerti növényeket
termelünk majd. Emellett virágos kert és
fűszernövényes is kialakításra kerül a jövőben. A
pályázat részeként kaptunk egy komposztálót,
melyben giliszták „munkálkodnak”, hogy minél
hamarabb értékes föld kerülhessen az ágyásokba. A
gyermekek szívesen tevékenykednek a kertben. A
komposztálás a mindennapi tevékenységünk részévé
vált. Terveink szerint folyamatosan bővítjük majd ezt a
kis kertet, ami sok élményt adhat a gyermekeknek.
Feladatunk, hogy lehetővé tegyük a gyermekek
számára a környezet tevékeny megismerését, hogy
már óvodás korban találkozzanak a növények,
zöldségek, fűszernövények gondozásával, felhasználási 

Az óvodakertünk életéből

formájával. A kertben végzett tevékenységek
személyiségfejlesztő, közösségalakító-, fejlesztő
hatására fontos részévé válik óvodai nevelésünknek.
Köszönjük az önkormányzatnak a pályázat benyújtását,
az anyagi támogatást, a kert kialakításában résztvevők
kétkezi  munkáját  és  a  szülők támogató  hozzáállását.
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Bemutatkozik a Detki Almárium-egy családi vállalkozás

Röviden szeretném bemutatni Nektek a
vállalkozásunkat. Minden a sárgabarackmaggal
kezdődött még 2016-ban. Hatalmas kihívás elé
állítottuk magunkat, de nagyon örülünk, hogy
belevágtunk és így általunk is kicsit jobban
megismerhették településünket. A fő tevékenységünk
a hidegen sajtolt olajok készítése, modern fejlesztésű
préstechnológiával. Folyamatosan bővülő választékra
és kiváló minőségre törekszünk. Az elmúlt években
bővítettük kínálatunkat tökmag-, máriatövismag-,
kökénymag-, lenmag-, mák-, dió-, málnamag olajjal.
Kitűzött célunk értékteremtő tevékenységet végezni
és olyan termékeket létrehozni, amelyekre
mindannyian büszkék lehetünk. 
Sárgabarackmag
Kézzel válogatott minőségi sárgabarackmag.
Biokémiai kutatók eredménye azt mutatja, hogy
korunk népbetegsége a rák nem más, mint egy
anyagcsere zavar, ami a nem megfelelő táplálkozás
következménye. Az emberi szervezet számára
legfontosabb hiányzó B17 vitamin, ami legnagyobb
koncentrációban a sárgabarackmagban fordul elő. Az
egészség megőrzéséhez ajánlott napi 35-40 szem
édes, vagy 12-15 szem keserű barackmag ajánlott.
Sárgabarackmag olaj
Hidegen sajtolt, melynek előnye, hogy hőkezeléstől
oldó és vegyszerektől mentes. Magas telítetlen zsírsav
tartalma miatt, nagyszerűen regenerálja a bőrt és a
kötőszöveteket. Gazdag vitaminforrás, melynek igen
magas A és C vitamin tartalma az egyik legfontosabb
tulajdonsága. Növeli a sejtek élettartamát. Ehető,
iható, kenhető, masszázshoz is kiváló olaj. Segít a
baktériumok, vírusok által okozott fertőzések
leküzdésében. Ajánlott napi adag 3×1 mokkáskanálnyi
étkezés előtt. Magyar élelmiszerkönyv irányelvei
alapján tanúsítvánnyal ellátott, laboratórium által
bevizsgált olajunk a sárgabarackmag olaj.
Mákolaj
Magas foszfor tartalma miatt kiváló csontregeneráló
és csontépítő. Jótékonyan hat az idegrendszerre,
erősíti a szervezet védekező mechanizmusát,
normalizálja a vér koleszterinszintjét. Saláták,
sütemények készítéséhez, ízesítéshez is használjuk.
Az olajok mellet készítünk fahéjas finomságokat és
őrleményeket is. Az őrleményeket elsősorban liszt
helyettesítésre is lehet használni. 
Dióolaj
Összetevőinek köszönhetően számos probléma
esetén jótékonyan alkalmazható. Vitaminokban,
ásványi anyagokban, többszörösen telítetlen telítetlen
zsírsavakban gazdag olaj. Fogyasztása serkenti  az agy

működését, ezért koncentrációs zavarokkal küzdő
gyerekeknél is alkalmazható. Erősíti a szívet, javítja az
idegek működését, a vérkeringést. Hatásos ízületi
gyulladásos panaszoknál. Bőrtápláló hatású,
masszázsolajként is használatos.
Tökmag olaj
Az emberi szervezet számára gyakorolt, számtalan
jótékony hatását ismerjük. Segít a hólyag problémák
kezelésében csökkenti a prosztata
megnagyobbodását. Fontos szerepe van a
megelőzésében! A gyomorfalon képződő olajos
filmréteg által csökkenti a gyomorbántalmakat,
gyomor savmegkötő hatása régóta ismert.
Fogyasztása javasolt naponta 1 evőkanállal lehetőleg
éhgyomorra. Savanyú káposztára, salátákra csurgatva
fenséges!
Máriatövismag olaj
Figyelemre méltó hatása a méregtelenítésben van. A
máj, különböző betegségeinek gyógyításában nyújthat
segítséget. Rendszeres használata, csökkentheti a
káros anyagok hatásait a májban, méregtelenít és
elősegíti a regenerálódást. Segíthet az emésztésben,
ez által csökkentheti a puffadást.
Lenmag olaj
Magas Ω-3 zsírsav tartalmú hidegen préselt olaj
ásványi sókban, vitaminokban gazdag. Csökkentik a
trombózis veszélyt, a szívbetegségek esélyét, a magas
vérnyomást, illetve elősegítik a jó vérkeringést.
Természetes gyulladáscsökkentő, így megelőzi vagy
enyhíti az asztma, ízületi gyulladás, menstruációs
görcsök, migrénes fejfájások tüneteit. Segít a
fogyókúrában is, és a cukorbetegség megelőzésében.
Több mint 30 féle termékünk van, amire nagyon
büszkék vagyunk. Idén először neveztünk be a Magyar
Ízek Versenyére, ami egy országos megmérettetés. A
hidegen sajtolt sárgabarackmag olajunk, bronzérmet
kapott. A hidegen sajtolt mák olaj és a cukros-fahéjas
pirított sárgabarackmag ezüstérmet kapott és a
tökmagkrém aranyérmet. Nagyon szépen köszönjük,
hogy megjelenhetett rólunk ez a cikk. Mindenkinek
nagyon szép napot kíván a Detki Almárium csapata,
családja.

Icanéni, Marcsi, Dominika, Tibi és Erik



Tv csatornán illetve a detki Római Katolikus
Csoportban is megosztották. Hazafelé betértünk a
Gyöngyöspatai templomba, ahol megcsodálhattuk a
Jessze-fa motívumú oltárt, illetve kedves kispapunk
Valentin     orgona     játékát      hallgathattuk     meg.
...     
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  Urbán Imre atya, nyugalmazott
plébános, volt tábori esperes,
nyugállományú ezredes, aki élete
utolsó időszakát Detken töltötte
plébánosként, augusztus 31-én
elhunyt.  Isten  nyugosztalja  békében!
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      2022. július 1-én a Plébániát lezártuk, (Urbán Imre
Atya távozása után) zárcserék megtörténtek. 2022
júliusában a Plébánia udvart az évek óta
felhalmozódott, benőtt gazoktól kiirtottuk. Köszönjük
az erre vállalkozó személyeknek. Augusztusban
elkezdődtek a templom felújítási munkálatok. A
templom lábazata kívül-belül, és a Sekrestye is
megújul. Megvalósítására pályázat útján az Egri
Főegyházmegyétől állami támogatásból kaptuk az
anyagi erőforrást. A munkálatok ideje alatt,
Polgármester Úr jóvoltából a Faluház nagytermében
tartjuk a Szentmiséket.   
    Itt került sor augusztus 20-án az Államalapítás
ünnepén a kenyérszenteléssel egybekötött
Szentmisére. Megáldottuk a hívek által hozott
kenyereket, melyek a családok asztalára kerültek, majd
Kovács Bogi éneklése (Oláh Ibolya: Magyarország)
után, a Rózsafüzér Társulat,  valamint a Magyarok
Kenyere program keretén belül, általuk felajánlott
megszentelt   kenyereket   kóstolhattak   a  résztvevők.       

 

  Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén
Mátraverebély-Szentkútra zarándokoltunk. A fiatalabb
korosztállyal felmentünk a Remete-barlanghoz, majd
közös Szentmisén vettünk részt, mely körmenettel
zárult, ahol a hordozó Mária szobrot is vitték
fiataljaink. A Duna Tv felvételt és riportot is készített,
detkieket is  meginterjúvoltak, a  felvétel  látható volt a 

 

  Néhányan részt vettünk szintén augusztusban
gyalogos zarándoklaton. Kerecsend és Kápolna közti
út menti Keresztnél volt a környező települések
találkozója és onnan indultunk gyalog
Honvédhalmára. A szabadtéri oltárnál az árnyas fák
alatt, közel 70 ember gyűlt össze. A Szentmisét az
Egri Főegyházmegye papjai, papnövendékei
celebrálták.  Augusztus 29-én Detkről szép számban
vettünk részt Kápolnai Templomban tartott, Egri
Főegyházmegye 6 újmisése Szentmiséjén.

 Detki Római Katolikus Templom és Plébánia Hírei

 Kovácsné Urbán Katalin egyházi munkatárs


