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2022. december 8-án került sor a Vidékfejlesztési Program
keretei között megvalósult VP6-7. 2. 1. 1. - 21. kódszámú
külterületi útfelújítás lezárására és a megújult 014/4 és a
020/5 helyrajzi számú útszakasz átadására. Az átadó
ünnepségen a Detk Községi Önkormányzat képviselő-
testülete mellett részt vett Jancsovics-Hegedűs Hajnalka, a
Visontai Közös Önkormányzati Hivatal jegyző asszonya, Dér
Tibor Tamás kirendeltség-vezető, a kivitelezésért felelős cég
vezetője és Horváth László országgyűlési képviselő. 

Megemlékezések
A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola gyermekeinek
műsorával vette kezdetét az 1956-os forradalom és
szabadságharc hősi áldozatainak tiszteletére megrendezett
ünnepi műsor a detki Faluházban. A színvonalas műsort
követően, a Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
a pedagógusok és a lakosok kíséretében megkoszorúzta az 56-
os forradalom és szabadságharc  áldozatinak  emlékére állított
kopjafát. A november hónapot is koszorúzással nyitottuk.
November 1-én, a Halottak napján nem csupán
hozzátartozóinkért gyújtottunk gyertyát, hanem az I. és II.
világháborús hősökért is felgyúltak a fények.

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Ünnepélyes keretek között került sor a Mátra
Energia Térségfejlesztési Alapítvány (META)
és a Detk Községi Önkormányzat között
megvalósuló, kutyaoktató pálya kialakítását
támogató szerződés aláírására. A
rendezvényen a térség nyertes települései
képviseltették magukat, mely kezdetét jelenti
egy fenntartható térségi összefogásnak és
fejlődésnek. A META folyamatosan törekszik a 
a jövőben is kompenzációt biztosítani, melyet a lehetőségekhez mérten igyekszünk kiaknázni. Mint, ahogy a
kutyaoktató pálya megvalósításának ötlete is gyerekek fejében született, úgy várjuk a jövőre nézve is a lakosság
fejlesztési elképzeléseit, mely településünk további fejlődését szolgálhatja.

Térségi pályázati lehetőség

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester



Összefoglaló a 2022-es évről
Beadott pályázatok
1.) Közmunkaprogramra beadott pályázatunk révén 2
alkalmazott dolgozhat a közterületek karbantartásán
egy évig 50%-os állami támogatással. 
2.) A nyári diákmunkaprogram kapcsán 4 diák
dolgozhatott az Önkormányzatnál 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 állam 5000 Ft-tal egészít ki.
4.)  Szociális tüzelőanyag támogatásként nyert 514 350
Ft-ot további 466 725 Ft önerővel egészítette ki az
önkormányzat .
Detk vissza nem térítendő támogatásban részesül
5.) Óvoda épület felújítására 266 942 130 Ft (Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz) 
6.) Külterületi utak fejlesztésére 210 157 458 Ft
(Vidékfejlesztési Program)
7.) A Detki Önkormányzati Hivatal energetikai
felújítására 82 745 882 Ft (Terület-és Település-
fejlesztési Operatív Program )
8.) Kutyaoktató pálya kialakítására 2 228 388 Ft (Mátra
Energia Térségfejlesztési Alapítvány) 
9.) Óvodakert kialakításra eszközök és anyagok
(Agrárminisztérium)
10.) Civil szervezetek (Polgárőrség) működési
támogatására 350 000 Ft (Nemzeti Együttműködési
Alap )
11.) Civil szervezetek (Hubertusz Vadásztársaság)
működési támogatására 350 000 Ft (Nemzeti
Együttműködési Alap )
12.) Civil szervezetek (Detk Jövője Egyesület)
rendezvény lebonyolítására 150 000 Ft (Nemzeti
Együttműködési Alap)
Előkészítés, beadás vagy elbírálás alatt van:
13.) Civil szervezetek (Detk Jövője Egyesület) működési
támogatására 350 000 Ft (Nemzeti Együttműködési
Alap)
Forráshiány miatt elutasításra kerültek:
14.) Művelődési házak felújítása 25 000 000 Ft (Magyar
Falu Program)
15.) Civil szervezetek (Detk Jövője Egyesület)
eszközbeszerzési támogatására 2 000 000 Ft (Magyar
Falu Program)
16.) Civil szervezetek (Polgárőrség) eszközbeszerzési
támogatására 2 000 000 Ft (Magyar Falu Program)
17.) Településfásítás 1 413 494 Ft LIFE LOGOS 4
WATERS

Közösségszervezés 
Hat nagy közösségi rendezvény valósult meg a 2022-
es évben Detken, melyek közül a Farsangi csülökfőző
versenyt, a Szent Iván Éjt és a Szüreti napot az
Önkormányzat, míg a Retro Majálist, a májusi
gyereknapot és az Adventi kavalkádot a Detk Jövője
Egyesület bonyolította le. A szokásos természet-
tudományi tábor mellett pályaorientációs-és
egészségtábor, illetve állatvédelemre irányuló
előadások  is megvalósulhattak helyi civil szervezetek
pályázatai által. A korábbi évekhez hasonlóan
megrendezésre került a halloween séta, az idősek
napja,  és négy adventi gyertyagyújtás is. Mára már
hagyománnyá vált a garázsvásár, a hetente egyszer
tartott aerobik- és táncoktatás, illetve az olvasó-,
kézműves- és nyugdíjas klub. Ismét útjára indult a
Detki Gyöngyszemek, melynek állandó kiállításai a
Faluházban tekinthetők meg.

Támogatásaink
Szociális tüzelőanyagtámogatás formájában barna-
kőszenet biztosítottunk a rászorulóknak. Az
önkormányzati dolgozók részére havi 10 000 Ft értékű
étkezési hozzájárulást ítélt meg a Képviselő-testület,
karácsonyi juttatásként pedig egyszeri nettó 100 000
Ft-ot. A Detk Községi Önkormányzat Képviselő-
testületi döntése alapján,  10 000 Ft értékű
támogatásban részesült minden detki lakhelyű
tanköteles diák, valamint 10 000 Ft-ot kapott minden
háztartás karácsonyi juttatás gyanánt. A Detk Jövője
Egyesület számára egyszeri 300 000 Ft támogatást
biztosítottunk rendezvényszervezés céljából. Két
főnek lakáscélú támogatást biztosítottunk.

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester2

Fejlesztések
Ebben az évben több, tavalyi pályázati program
fejeződött be, úgy, mint a Mester utca
burkolatfelújítása, az óvoda sportterem kialakítása, a
polgárőrök gépjárműbeszerzése, az országfásítási
őőőőp ............

program és a kommunális eszközbeszerzés, mely
alkalmával a kompakt rakodógéphez vásároltunk
további adaptereket. Tavasszal lezárult a felelős
állattartás támogatása is, ami 60 lakos számára
biztosított különböző alapellátásokat a kis kedvencek
számára. Az idei évben pozitívan elbírált külterületi út
felújítását még ebben az évben sikerült kivitelezni.
Önerőből sikerült felújítani a sportöltöző és a
sportpálya közötti járdát, továbbá energiahatékonysági
szempontokat figyelembe véve, az intézmények
világításának korszerűsítését is befejeztük.  Szintén
önerőből vásároltunk 9 db szobai hűtőt a
balatonszemesi üdülő minden szobájába. 

Bevételek
A Széchenyi István utca 30. szám alatti ingatlant és az
Orvosi kombinát lakásait hosszútávú lakáskiadás
céljából, míg a balatonszemesi üdülőt és a Pást panziót
időszakos vendéglátás céljából hasznosítjuk. Továbbá a
Faluház és a konyhai étterem használata is díjköteles.
A 2022-es évben az ingatlankiadásból összesen  10,4
millió Ft bevételt tudhat magának az önkormányzat.



Nyugdíjas klub a Balatonnál

30 év után ismét az iskolapadban
2022. 09. 24-én nem mindennapi találkozóra került
sor a Detki Általános Iskolában. Az 1992-ben végzett 8.
osztály tanulói jöttek össze, hogy megünnepeljék
ballagásuk 30 éves évfordulóját. Lázas készülődés
után, az iskola előtt gyülekeztünk. Meghívásunkat
elfogadták az alsó és felső tagozatos osztályfőnökeink:
Sike Nándorné és Baginé Sebestyén Katalin. A
találkozás után, utunk a temetőbe vezetett, a velünk
már sajnos nem ünnepelhető Kovács Anikó és Fülöp
László elhunyt osztálytársaink sírjaihoz, akikről egy-
egy szál virággal és mécses gyújtással emlékeztünk
meg. Aztán az egykori iskolánkban osztályfőnöki órát
tartottunk, ahol tanárainkat Drelyó Ágnes
köszöntötte, majd mindenki elmondta, hogy az elmúlt
30 évben mi történt vele.  A rendezvény további
részében a vacsora és a torta utáni kötetlen
beszélgetésben előkerültek a régi szép napok emlékei.
Az est nagyon kellemes, vidám hangulatban telt.
............

Szeptember 16-a péntek. Balatonszemes oda. Előző nap
összepakoltunk. Régen gyakran utaztunk így. Kelünk
korán reggel, busszal be Gyöngyösre. Gyöngyösön
kinéztünk 3 buszt is, ami Budapestre megy. Ha nem
férnénk fel. Már az elsőre is felfértünk. Népstadion, -
2-es metró, - Déli pályaudvar. Közel 1 órát várakoztunk.
Nem mondanám, hogy unalmas volt. Vonattal (most
egy kicsit másabb) Balatonszemesre, Kb 3 óra.
Óvatosan szemerkélő, enyhe idő volt. Gyalog: 15-20
perc alatt odaértünk. A reggeli - vacsorának valót
sikerült némi segítséggel könnyen beszerezni. Ebédet
közeli étteremből (tűrhető áron) ki is szállították.  Az
idő igen változó: napsütés, felhő, eső, szél. Sétáló
kedvünket nem törte le. Volt egy meglepetés buli is. Azt
hiszem az itthoniak ezt tudták meg leghamarabb.
bbbbbbbbbbbbbb

Vasárnap elbúcsúztunk azoktól, akik rövidebb időre
jöttek, kedden a többiek is. Sokat törtem a fejem, hogy
miért volt jó, de jó volt. Gondolom a többieknek is. A
Detki nyugdíjas klub nevében köszönjük! 

Drelyó László

Táncoltunk és önfeledten mulattunk, e jeles esemény
alkalmával. Ezúton is szeretném megköszönni Dr.
Vona-Túri Diána intézményvezetőnek, hogy helyet
adott számunkra az iskolában. Öt év múlva újra
találkozunk!

Pelle Ágnes
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Az idősek világnapja alkalmából, október 7-én
szeretettel gondoltunk a nyugdíjasainkra, így műsoros
esttel is kedveskedtünk nekik. Polgármester úr és
jómagam, Ötvös-Nagy Bernadett köszöntöttük a
vendégeket. Rendezvényünk első részében a Markazi
Örökifjak Daloskör műsorát láthatták. Az estet
Oszvald Marika operett énekes zárta. Az előtérben
nnnn 

Beszámoló képviselő-testületi ülésről 

Idősek estje

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember

pogácsával, üdítővel és borral várták a nyugdíjasokat a
Detk Községi Önkormányzat dolgozói és a Detk Jövője
Egyesület tagjai. Köszönjük a Hanga Virág és
Ajándékboltnak a felajánlást, valamint a Mátravin
Borház Kft-nek. 
„Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni
mindent azért, hogy érezzék, fontos részei
életünknek és nem hagyjuk magukra őket.”
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Köszönetnyilvánítás
     Köszönet Lóczi Istvánné Mészáros Malvinnak és Kiss Zoltánnak, akik több fenyőfát ajánlottak fel a falu
közösségének. Nekik köszönhetően a faluház, a hivatal és az iskola is karácsonyi fényekben pompázhat.

       A szociális tüzelőanyagtámogatás során kiosztásra kerülő barnakőszén háztartásokhoz való eljuttatásában
ismét nagy segítségünkre volt Viktor László és fia, Viktor Péter, akik térítésmentesen szállították ki a
tüzelőanyagot a rászoruló családoknak. 

   Köszönetem szeretném kifejezni a Detk Jövője Egyesület tagjainak a Mikulásautóért és a községi adventi
kavalkád megvalósításáért, illetve a helyi rendezvényeken tanúsított nagymértékű segítségért.

Dér Tibor Tamás kirendeltség-vezető

A Képviselő-testület szeptember 21-ei ülésén
módosította a Detk Önkormányzati Konyha
nyersanyagnormáit, valamint a szociális étkezésért
fizetendő térítési díjakat. Döntést hozott a Heves
Megyei Könyvtárellátó Szervezethez történő
csatlakozásról, valamint a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2023.
évi fordulójában történő részvételről. A továbbiakban a
Detki Benedek Elek Óvoda beszámolóját hallgatta meg
a testület, és a Szüreti Napi rendezvény programját
tekintették át a képviselők. Az október 19-ei ülésen a
Képviselő-testület rendeletet alkotott a szociális
tüzelőanyag támogatásról és a helyi lakáscélú
támogatásokról, továbbá módosította az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
rendeletét. Az ülésen döntés született a lakáscélú
,,,,,,,,,

támogatásra előirányzott keretösszeg emeléséről,
valamint az Európai Polgármesterek Szövetsége
szervezethez történő csatlakozásról. Az ülés végén a
Detk Önkormányzati Konyha beszámolóját hallgatta
meg a testület. A november 30-ai rendkívüli ülésen
módosításra került az önkormányzat 2022. évi
költségvetése, és elfogadásra került az önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzési terve. Ezt követően zárt
ülés keretében döntött a Képviselő-testület a
benyújtott Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról, az
önkormányzati alkalmazottak év végi jutalmazásáról
és a lakosság karácsonyi juttatásáról. Az utolsó
napirend keretében a benyújtott lakáscélú támogatási
kérelmekről döntöttek a képviselők. December 22-én
Közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület. Az ülés
keretében elfogadásra került a Képviselő-testület
2023. évi munkaterve, és a 2022. évi adóigazgatási
tevékenységről szóló beszámolót hallgatták meg a
képviselők.

Stefanovszki Tamás polgármester



Az idei évben, az esős időre való tekintettel sajnos
nem állt módunkban megvalósítani a szüreti nap
nyitásaként tervezett szüreti felvonulást. Szerencsére
a szélsőséges időjárás sokuknak nem szegte kedvét és
kitartottak a délután folyamán az eső ellenére is,
hiszen a számos fellépő vendég és a település
gyermekeinek műsora feledtette velünk a fejünk felett
gyülekező felhőket. A szokásokhoz híven, idén is 
 bemutatták

Szüreti nap

Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester

Óriási köszönet jár a Detk Jövője Egyesület tagjainak
és az önkormányzati dolgozóknak, akik hatalmas
részt vállaltak a rendezvény lebonyolításában.
Köszönet illeti továbbá a Detki Benedek Elek Óvoda
és a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
pedagógusait, a fellépő diákokat és a szülőket
egyaránt. Hálával tartozunk a detki, a ludasi és a vécsi
polgárőröknek a biztosítás során nyújtott segítségért,
illetve köszönjük a Mátravin Borház Kft. és a Tarján
Darol Kft. felajánlásait.

bemutatták néptánctudásukat a Detki Benedek Elek
Óvoda, illetve a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola
népviseletbe öltözött gyermekei és e hagyományok
vonalát követve folytatták a fergeteget a Mátraaljai
Néptánc és Hagyományőrző egyesület táncosai.
aaaaaa

Nem maradhatott ki a repertoárból a Ride Show
Dance és Kóti Norbi sem, de a fő műsoridőt Matyi és
a hegedűs, a Desperádo, illetve a Road zenekar
töltötte ki, de csak miután jókat nevettünk Szikra Laci
közel egy órás stand up komédiáján. 
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megelőzték december 6-át, mely során újra életre
kelt az öreg, poros tűzoltó autóból a csillogó-villogó
...

Mikulás autó a Detk Jövője Egyesület (DJE) jóvoltából
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is útra kelt a
Mikulás, fényekben úszó, csilingelő Rudolf mobilján,
melyet a krampuszmobil kísért egész útján, biztosítva
a hangulathoz illő zenei aláfestést. Az egyesület tagjai

aznap este 44 családhoz juttatták el a Mikulás
varázslatos misztikumát. Az előkészületek jócskán 
 ........

Mikulás mobil. Közben a kulisszák mögött a tagok az
ajándékok tömkelegét csoportosították utcákra
bontva, hogy precízen összeállított útvonaltervvel
indulhasson a Mikulás hosszú és fárasztó útjára. 

A Detk Jövője Egyesület pályázati hírei
Ebben az évben három pályázati felhívást cáloztunk
meg, melyből egy nyert, egy tartaléklistán és egy
elbírálás alatt van. Még tavasszal nyújtottuk be
igényünket 2 millió Ft értékben eszközbeszerzésre a
Magyar Falu Programba, melyet forráshiány miatt
tettek tartaléklistára.  Nyertes pályázatunk kapcsán
ennél szerényebb összeghez, 150 000 Ft-hoz jutott az 

egyesület, melyet rendezvényszervezésre
fordítottunk. Ennek anyagi hátterét a Nemzeti
Együttműködési Alap biztosította. Elbírálás alatt lévő
pályázati igényünk az egyesület működését hívatott
szolgálni, melynek összeg 350 000 Ft. Reménykedünk
a pozitív elbírálásban, hiszen az egyesületnek más
bevételi forrása alig van.

Adventi kavalkád a Detk Jövője Egyesület szervezésében
A detki advent, mint hagyomány idén is a Detk Jövője
Egyesület szervezésében valósult meg, melyen a
Hubertus Vadsztársaság tagjai is képviseltették
magukat. A rendezvényt a Detki Benedek Elek Óvoda
gyermekei nyitották meg kedves, kis zenés
műsorukkal, melyet a Detki Petőfi Sándor Általános
ss

Iskola diákjainak színpompás előadása követett.
Köszönjük a felkészítő munkát az óvó néniknek és a
tanítónéniknek egyaránt. Két nagylelkű lakosunk,
Lóczi Istvánné Mészáros Malvin és Kiss Zoltán
adományának köszönhetően a Faluház nagytermében 
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és az udvarán is ékeskedhetett karácsonyfa ezen a
napon. A Hubertus Vadásztársaság több mint 100 liter
detki szarvasragulevessel várta az éhes vendégeket, a
DJE pedig grillezett kolbásszal és hot-doggal
egészítette ki a menüt. Az este folyamán Kovács Bogi
dalai mellett volt lehetősége minden vendégnek egy-
egy pohár forró teát vagy egy pohár forralt bor
elfogyasztani, míg a gyerekek nagy örömére a
forrócsoki is a repertoár részét képezte. És, ha Advent,
akkor a mézeskalács sem hiányozhat az asztalról.
Hosszadalmas bírálás után sikerült kiválasztani a
legfinomabb mézeskalácsot, melyet Borosné Rohánszki
Zsuzsanna készített. Köszönet a Nyugdíjas klub
tagjainak, Stefanovszki Tamásnak és Kakuk Ferenc
atyának a bírálóbizottság képviseletéért. Valamint
köszönet a támogatóknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak a kavalkád sikeréhez: Detk Községi
Önkormányzat, Hubertus Vadásztársaság, Mátra Jövője
Turisztikai Egyesület, Fábián Orsolya, Kernács József,
Boros Zoltán, Misik Eszter, Varga Zsolt, Varga János,
Varga Balázs, Túri Tibor, Szepesi Tamás, Tóth Zsolt,
,,,....... 

Dr. Vona-Túri Diána Detk Jövője Egyesület

Halloween séta
Az idei, immár negyedik alkalommal megrendezett Halloween séta szintén nagy létszámmal valósult meg a
korábbi évekhez hasonlóan. Számos kis boszorkány, zombi, szellem sétált Detk utcáin cukorkák után kutatva.
Köszönet a sok finomsággal szolgáló állomás házigazdájának és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a
rendezvény sikeréhez: Stefanovszki Tamásné, Csomor Mariann, Reszketőné Füzy Elvira, Bakos Csaba, Feketéné
Tóth Bernadett, Tenyák Dániel, Tenyák Viktória, Kabainé Katona Edit, Kelemen Ildikó, Csürke Veronika,
NikolDekor, Sebestyénné Lips Andrea, Túriné Kiss Magdolna, Molnár Erzsébet, Nagy István. Továbbá köszönet a
Detk Községi Önkormányzat valamennyi dolgozójának és a Detk Jövője Egyesület valamennyi tagjának.
....................

Unghy Melánia, Fehér Ádám, Kelemen János, Varjú
Jánosné, Péntek Tímea és Boros Lajos. Köszönet az
Egyházközség néhány tagjának főleg az idősebbeknek
és a megjelent civileknek önzetlen segítségükért a
délelőtti pakolásban is. Továbbá, de nem utolsó
sorban köszönet minden megjelent lakosnak, aki
részt vett a rendezvényen, fogyasztott és
adományával támogatta az egyesületet.

Ötvös-Nagy Bernadett közművelődési szakember



   Az iskolánk gyermekei a detki Faluházban emlékeztek
meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi
áldozataira egy ünnepi műsorral, melyre Békési Kinga
tanítónő, Révai Ádám tanár úr és iskolánk néptánc
oktatója, Kovács Zsolt készítette fel a diákokat. A
műsorról készített felvétel megtekinthető az Detki
Petőfi Sándor Általános Iskola facebook oldalán.
https://www.youtube.com/watch?v=EshcGvcouX8

  Hagyományaink és magyar ünnepeink mellett, a
játékos szokásoknak is teret adunk az iskolában, úgy
mint a Halloween. Ezen a napon a diákok maskarákba
és jelmezekbe bújva sajátították el a tananyagot a
jelmezes tanároktól. A nap zárásaként az iskola népe
közösen tett egy Halloween-i sétát. .................

   Közeleg a középiskolai felvételi eljárás időpontja,
ezért iskolánk 7. osztályos és végzős tanulói számára,
pályaválasztási nyílt napot szerveztünk. Az Egri SzC
Kossuth Zsuzsa Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, illetve a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium delegált
tanárai és diákjai által kaphattak betekintést a detki
diákok a különböző szakmákat illetően.

    Állati egy iskola a miénk, ez bizonyos, hiszen majd
minden osztály saját kis háziállattal büszkélkedhet. Míg
az 1. osztály egy 9 éves ékszerteknősnek viselheti
gondját, a 3. osztályterem egy hullámos papagáj
csicsergésétől volt hangos. A 4. osztályosok halak
táncában gyönyörködhetnek, a 6. osztályban Csoki
névre hallgat egy degu, a 7. osztályosok hörcsögöket
figyelhetnek, ahogy elbújnak a forgács alá, míg a 8.
osztály egy sünt tudhat magáénak. Közös kis
kedvencként madagaszkári bütykös csótányok, illetve
réti farkaspókok lustálkodnak a terráriumban.

    Megjelent iskolaújságunk legelső száma, melyet a 8.
osztályos diákok írtak és szerkesztettek a
Diákönkormányzat koordinálásával. Az újság online is
megtekinthető az iskola facebook oldalán. Kellemes
olvasást kívánok a diákok nevében. A következő szám
megjelenése január elején várható a 7. osztályos diákok
által. 

    Nagy örömünkre, immár nem csak önkormányzati
viszonylatban, hanem az iskola keretei között is
lehetőségünk nyílt csatlakozni a közmunka-
programhoz, mely során egy fő alkalmazott segíti a
tanárok munkáját a ludasi telephelyen. 

   Az  első félévben ruhagyűjtést  is szerveztünk, mely
során 783 kg használt textília halmozódott fel, melyet
kg-onként 50 Ft-os áron vett át a SULIZSÁK. A
gyűjtésből befolyt összeg az iskola gyermekeinek
művelődési és kulturális célú támogatására lesz
fordítva. Hálás Köszönet a szülőknek, a lakosoknak és
minden segítő kéznek!

   Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
leverését követően, 1849. október 6-án 13 magyar
tisztet végeztek ki Aradon. Október 6-án rájuk, az
Aradi vértanúkra emlékezünk az iskola falai között.
Köszönet a diákoknak, valamint Gyurgyikné Vereb
Katalin tanárnőnek a szervezésért. Csak mellékesen, a
tanárnő múzeumi tárlatvezetése, melyet a Detki
Régészeti Múzeumban forgattak, az M1 műsorán
tekinthető meg. 

Petőfi Sándor Általános Iskolai hírei

  Iskolánkban a sport sem kerülhet háttérbe, ezért
Street Football bemutatóval színesítettük meg minden
osztály testnevelés óráját. Iskolánk vendége volt Zelei
Endre, aki a labdarúgás egy különös formáját ismertette
meg iskolánk tanulóival. 
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     November az egészség jegyében telt, kiemelten egy
délután, mely során gyümölcssalátát készítettünk,
valamint, teszteltük saját testünk indexeit, egy
egészséges életmódról szóló előadást követően.
Köszönjük a felajánlott gyümölcsöket a Sződi Ker-nek,
illetve a gyümölcssaláta édesítésére szolgáló
mézfelajánlást a Dávid méhészetnek!

    Advent 3. vasárnapját követően, nem csak iskolánkba
költözött karácsonyi hangulat. Igazgatóhelyettesünk,
Mészáros Krisztina, Fisherné Bozsoki Tímea és Nagy
Ajándék tanítónők, illetve Kiss Krisztina jóvoltából,
karácsonyi ajándékokat készítettek a gyerekek
különböző technikák alkalmazásával a Faluházban. 

Dr. Vona-Túri Diána intézményvezető

   Márton nap,  mint népi hagyomány ismertetésével
nyitottuk meg az idei Márton napi eseményünket,
melyen libát sajnos nem ettünk, de libákat formáztunk
meg papírból, illetve lámpásokat készítettünk
befőttesüvegből Nagy Ajándék tanárnő és a
pedagóguskollégák közreműködésével. 

    Idén, első alkalommal csatlakoztunk a táska nélküli
nap programhoz, mely során az iskola tanulói iskolai
felszerelésüket táska nélkül, egyéb tárolóeszközökben
hozták be az iskolába. A diákok aznap bebizonyították,
hogy kreatív és logikus gondolkodás révén ezt az
akadályt is sikeresen leküzdötték. Természetesen a
tanárok sem maradhattak ki ebből a szórakozásból és
motiválóan ők is csatlakoztak a táska nélküli naphoz.
Gratulálunk a diákoknak és a szülőknek is a legjobb
lllllll

ötletekhez! Köszönöm Pabarné Terziev Mariannának a
felajánlott édességet, melyből minden diák részesült.

  Iskolánkba is ellátogatott a  Mikulás, kinek feneketlen
zsákja mind a 128 diáknak tartogatott meglepetést.

időt és energiát, amitől ez a karácsonyi műsor ilyen
színvonalas lett. Végül, de nem utolsó sorban minden
kollégámnak, a szülőknek és a diákoknak is kívánok
békés, meghitt karácsonyi ünnepet és boldog új évet!

       Az év utolsó tanítási napján már csak egy fontos
feladatunk volt: együtt ünnepelni a karácsonyt! Hálás
köszönet Mihalovné Major Mónika és Békési Kinga
tanítónéniknek, akik felkészítették a diákokat erre a
modern, de hagyományörző műsorra. Nemkülönben
köszönöm Mihalov Nándor tanár úrnak a hangosítás
során nyújtott segítségét és a diákoknak a rengeteg
aaaa
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Tőzsér Zsolt a kuratórium elnöke

Tehetséges Gyermekeinkért, Detk Közalapítvány

Anyakönyvi események

Születés        Születés ideje                 Szülők
Erki Emma     2022. 12. 06.     Erki László – Zaja Szilvi

Halálozás                                                   Ideje                Kora
Gebhard István                                         2022. 09. 11.     80 év
Máté Jánosné Pál Emma                          2022. 10. 02.    91 év
Fehér János                                               2022. 10. 05.    88 év
Borbás József                                            2022. 10. 13.     67 év
Kiss József                                                 2022. 10. 26.    59 év
Benedek Györgyné Ratkai Irén              2022. 12. 07.     86 év      
Stefanovszki Tamásné Szalai Györgyi   2022. 12. 25     53 év

A Tehetséges Gyermekeinkért, Detk Közalapítványt
Detk Községi Önkormányzat hozta létre 1996-ban. Az
alapítvány célja ekkor elsősorban a detki iskolában
tanuló tehetséges gyerekek képességeinek
kibontakoztatása, továbbá tanulmányi versenyekre
való sikeres felkészítése volt. Ezek a célok már 1998-
ban kibővítésre kerültek a tanulmányi kirándulások
támogatásával, valamint sport és kulturális események
támogatási körével. Az első öt évben Várfiné Béres
Eleonóra volt a kuratórium elnöke, 2001-től Mihalov
Nándor, majd 2022-től Tőzsér Zsolt vezetésével újult
meg a jelenleg is aktív kuratórium. A kuratórium tagjai:
elnök: Tőzsér Zsolt, titkár: Fazekas Tamásné, tagok:
Mészáros Krisztina Márta, Dr. Vona-Túri Diána és
Kovácsné Urbán Katalin. 

A Tehetséges Gyermekeinkért, Detk Közalapítvány
bevételi oldalát nézve, minden évben számítunk Detk
Község Önkormányzatának támogatására, az adózás
során felajánlható 1%-okra, illetve az önkéntes
adományokra. Adószámunk: 18575709-1-10 A Tehetséges
Gyermekeinkért, Detk Közalapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mindazoknak, akik 2021 személyi
jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával támogatták
közalapítványunkat. A 125 533 Ft-ot az alapító okiratban
megjelölt célok megvalósítására fordítjuk! Bízom abban,
hogy az alapítvány a jövőben is sikeres lesz! Remélem,
hogy sok tanulót tudunk eljuttatni tanulmányi
versenyekre és örvendeztethetjük meg az iskola
programjaival, vetélkedőivel. Ehhez elengedhetetlen az
Önök támogatása, anyagi segítsége, melyet előre is
köszönünk! Áldott, Békés Karácsonyt és sikeres Boldog
Új Évet kívánunk!

Munkáink 2022-ben: Az iskolai ünnepségek, és
rendezvények sikeres lebonyolításához az Alapítvány
anyagi támogatást biztosított. Támogattuk a
gyereknapot, a Márton-napi foglakozást, az
egészségnapot, a karácsonyi ajándékkészítő délutáni
foglalkozást és az okoslépcső kialakítást.
Megszerveztük Detk településen az ingyenes
elektronikai hulladékbegyűjtést a lakosság részére. A
ballagási ünnepségen értékes jutalomban részesítettük
a Hyginett Kft. támogatásával a ballagó nyolcadik
osztályból azokat a diákokat, akik az általános iskolai
nyolc évük alatt mind közösségi munkájukkal, mind
tanulmányukkal öregbítették a Petőfi Sándor Általános
Iskola hírnevét.
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Detki Benedek Elek óvoda hírei                                                      

Kernácsné Már Tünde Intézményvezető

Nagy izgalommal készültünk szeptemberben a
gyermekek fogadására. Szépen feldíszített
csoportszobák várták, hogy a kis óvodások elfoglalják
benne a helyüket. A kiscsoportba 19, középső-
nagycsoportba 25 gyermek járt szeptemberben. A
kicsikhez folyamatosan érkeznek még új óvodások, a
nevelési év végére mind a két csoportban 25-25
gyermek látogatja majd naponta az intézményt. A
gyermekek befogadása folyamatosan, a szülői
igényeknek megfelelően történik. Az új óvodások
könnyen megszokták a szabályainkat, napirendet, ami
segített nekik az óvodai életbe való beilleszkedésbe.
Örömmel tölt el bennünket, hogy több településről is
írattak be hozzánk gyermekeket: Nagyfüged, Ludas,
Kompolt, Nagyút községekből is több kisgyermek
látogatja az óvodánkat. A nyár folyamán felújításra
kerültek az udvari játékok, amivel a jó időben szívesen
játszottak a gyermekek. Szeptember 30-án
megünnepeltük óvodánk névadójának születésnapját.
Virágot és mécsest helyeztünk el az udvaron lévő
Benedek Elek arcképhez. Az óvodapedagógusok
Benedek Elek (Elek apó) meséivel ismertették meg a
gyermekeket. Október első napján óvodásaink remek
produkciója is színesítette a faluban rendezett Szüreti
napot. Sajnos a rossz időjárás miatt a felvonulás
elmaradt, de szerencsére a fellépésünkre még a nap is
kisütött és vidáman adhattuk elő műsorunkat.                                                                                                        
Október 13-án óvodánk fenntartójának anyagi
támogatásával ellátogatott hozzánk a Pom-Pom
Famylia együttes, hogy zenés-táncos műsorukkal
szórakoztassák a gyermekeinket.   Alig múlt el a
szüreti felvonulásra készülődés, már is itt volt
november 11-e, Márton napja. A játékidőben
megismertettük a gyermekeket Márton püspök
történetével, verseket, dalokat gyakorolgattunk. Előző
héten a szülőkkel és a gyerekekkel, munkadélután
keretében készítettük el a kislámpásokat, amellyel
 részt vehettek a felvonuláson. Öröm volt látni a sok
szorgos kezet, ahogy minden óvodásnak elkészült a
lámpása. A szülők is boldogan jöttek erre a délutánra,
teljesen megtelt a csoportszoba. Lehetőségünk volt a
szülőkkel is jobban megismerkedni, kötetlenül
beszélgetni, hisz a mindennapokban erre nincs
lehetőségünk. A hagyományoknak megfelelően,
november 11-én délután a gyerekek előadták a
műsorukat, majd miután besötétedett, lámpás
felvonulás következett, elsétáltunk a templomig. 
 Visszatérve az óvodába, kezdetét vette a Márton napi
mulatság, zenével, tánccal, lila hagymás zsíros
kenyérrel és teával, valamint a szülők által felajánlott
süteményekkel. Köszönöm a Szülői Szervezetnek és a
szülőknek, hogy biztosították számunkra a sok
finomsá

finomságot és hozzájárultak a rendezvény sikeres
lebonyolításához! December elején, már ünnepi
díszben pompáztak a csoportszobák, az öltözők, a
szülők jóvoltából a terasz is. December 6-án látogatott
el hozzánk a Mikulás, aki a szülők által felajánlott
csomagokat adta át a gyermekeknek. Ezen a napon
Stefanovszki Tamás Polgármester Úr is meglepte
óvodásainkat, házi készítésű rétessel. Nagyon
köszönjük, hogy gondolt ránk! December 16-án, a
csodásan feldíszített karácsonyfa és sok új játék várta
a gyermekeket. Mindenki ünneplő ruhában érkezett,
hiszen délelőtt tartottuk a karácsonyi ünnepségünket.
A műsor után birtokukba vették a sok új játékot és
elfogyasztották az előző napon sütött finom
mézeskalácsot is.  Ezen a napon még egy meglepetés
várt rájuk, hisz ellátogatott hozzánk Viki Manó, zenés-
táncos műsorával.  December 17-én a falu karácsonyán
is részt vettünk, egy nagyon kedves műsorral
köszöntöttük a közelgő karácsonyt. Szeretném
megköszönni minden szülőnek a segítségét, külön
köszönet illeti a Szülői Szervezet tagjait, hisz
mindenben támogattak bennünket, segítettek a
céljaink megvalósításában. Nagyon hálásak vagyunk a
Detki Benedek Elek Óvoda fenntartójának,
Polgármester úrnak, az intézményünknek nyújtott
minden támogatásért. Köszönjük szépen! Mindenkinek
Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánunk! 

Mindenkinek Kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk!
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Detki Római Katolikus Templom és Plébánia Hírei

Kovácsné Urbán Katalin egyházi munkatárs

Október: Rózsafüzér Társulatok megújítása. 18-án a
"Világon 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért"
kezdeményezéshez az óvodás és általános iskolás
hittanos gyermekek is bekapcsolódtak. V. éves
papnövendékek látogattak hozzánk, köszönjük
tanúságtevés jelenlétüket, munkájukat. Október 30-tól  
újra a templomban tartottuk a szentmiséket.
Befejeződött a templom lábazatának külső és belső
felújítása. Fiatalították a templomkertben lévő fákat,
valamint 8 facsemetét ültettünk. Köszönjük minden
segítő kéz munkáját, aki a templom külső és belső,
valamint a Plébánia rendbe tételében segített. 

November: Az Egyházképviselő Testület tagjaiban
személyi változások történtek. A Detki Egyháztanács
Tagjai: Boza Lászlóné     (hitoktató), Fehér Ádám (világi
elnök), Fehér József, Dr. Hollóné Bencze Tünde,
Hortolányi Ákos, Kovács Tamás, Kovácsné Urbán
Katalin  (pénztáros-sekrestyés), Mikoláné Dér
Zsuzsanna, Udvari László, Vincze Gábor.
Mindenszentek ünnepén a detki temetőben tartottunk
halottjainkért szertartást, ezt követően síremlékek
áldására került sor, majd másnap, Halottak napján
templomunkban folytatódott szentmise keretein belül
a halottjainkról való megemlékezés. Az adventi
ünnepkörben a községünk adventi koszorúja a
templomkertben kapott helyet.

December: A község adventi gyertyagyújtását Ötvös-
Nagy Bernadett szervezte. A négy adventi
gyertyagyújtást a katolikus vallású hittanos
középiskolás és általános iskolás diákok egy -egy rövid
versel, illetve örömvasárnap énekkel nyitották meg,
majd Kakuk Ferenc atya rövid imával hirdette az
advent üzenetét. Ezt követően a hívek közös éneke
zárta a gyertyagyújtást majd a szentmise vette
kezdetét. Nagyon készültünk a karácsonyra. Letisztult
egyszerű ünnepet szerettünk volna, ahol a lélek, az
ember, a közösség, az egymás iránti odafigyelés áll
középpontba. Négy fenyőfa és a Betlehem díszítette
templomunkat. Az idén Boza Lászlóné Nórika
(hitoktató) lelkesen készítette fel a hittanos
gyermekeek

gyermekeket a pásztorjáték és karácsonyi műsorban
való szerepekre. Köszönjük neki, és segítőinek,
valamint azoknak a hittanos gyermekeknek (óvodás,
általános iskolás, középiskolás) és szüleiknek, hogy
vállalták a részvételt, hogy a karácsony lényegét,
üzenetét együtt egy közösségben élhettük át. 
Végezetül köszönetem fejezem ki elsősorban Ternyak
Csaba az Egri Egyházmegye főpásztorának Kakuk
Ferenc atyáért, hogy ilyen aktív, tettre kész, dolgos
papot adott Detknek. Valamint köszönjük az anyagi
erőforrást mellyel elkezdődött egy felújítási, megújítási
folyamat. Köszönöm Kakuk Ferenc atyának a "Jó
Pásztori" munkáját, köszönöm az Egyház-képviselők, a
Rózsafüzér Társulat, a hívek segítségét, munkáját.
Kívánom, hogy megmaradjon, összetartson ez a
megújult  közösség. Építsük tovább Egyház-
közösségünket! A jó Isten áldását kérve kívánok Boldog
új évet!

Elérhetőségek: 
Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató
Detk-Kápolna Plébános
Tel.: 30/822-7532
Email: kakuk.ferenc@egriegyhazmegye.hu
Cím: 3355 Kápolna, Petőfi út 16.
Kovácsné Urbán Katalin pénztáros-sekrestyés
Tel:. 70/661-9936
Email: kovacsurbankati@gmail.com
Fehér Ádám  Detki Egyháztanács világi elnöke
Tel:.  20/555-7001

Szentmisék, egyházi ügyek intézése továbbra is a
szentmisék után a sekrestyében Kovácsné Urbán
Katalinnál történik. Szentmisék rendje: péntek 16:30 
 és vasárnap 9:00.
Harangszó: 1500 Ft, szentmise: 3000 Ft, temetés:
25.000 Ft, esküvő: 30.000 Ft, egyházi hozzájárulás:
4000ft/fő/év
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