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ÓVODAI BEÍRATÁS
2010. április 14-15-én (szerda-csütörtök) 8.00–15.00 óráig 
óvodai beíratás lesz! Szükséges dokumentumok:
- a gyermek TAJ kártyája,
- születési anyakönyvi kivonata,
- lakcím bejelentő kártyája

ÓVODAI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
Kedves Szülők!
Szülői értekezlet lesz a Szederinda Óvodában április 20-án, 
kedden 15.30 órakor. Minden szülőt szeretettel várunk!

„…Zúg Március, záporos fény ver
Suhog a zászlós tűz a vérben…”
                   Utassy J.: Zúg Március

Megemlékezés az 
1848. március 15-i 
forradalomról
Községünk, hagyományaihoz hűen, az idén is megemlé-
kezett nemzeti történelmünk sorsfordító napjáról. A daru-
szentmiklósiak már március 12-én, pénteken köszöntötték az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulóját. 

Az emlékezést óvodásaink kezdték. Délelőtt ellátogattak az 
iskolába, ahol Gáspár Aladár: Petőfi című festményénél elhe-
lyezték a saját maguk által készített nemzeti színű kokárdákat és 
zászlókat, valamint rövid részletet nézhettek meg az esti ünnepi 
műsorból. 

Hagyományainknak megfelelően a kora esti órákban fáklyás 
felvonulás kezdődött. A „kisiskolánál” gyülekeztek a szabadság-
harcra emlékezők. Kossuth-nótákat dalolva innen indult el a 
menet az iskola tornaterme felé. 

Az ünneplőket dr. Nagy Margit, a Benedek Elek Tagiskola ve-
zetője köszöntötte, majd ezt követően színvonalas műsorukkal 
elevenítették fel iskolánk tanulói a forradalom és szabadságharc 
legnehezebb, de legszebb és legünnepélyesebb pillanatait. Az 
énekekkel és versekkel tarkított műsort az 5. és a 6. évfolyamos 
tanulóink adták elő osztályfőnökeik – Szallár Tímea és dr. Nagy 
Margit – irányítása mellett. A díszletet és a korhű jelmezeket, 
melyek még hangulatosabbá varázsolták az előadást, pedagó-
gusaink segítettek elkészíteni. 

Az ünnep elmúltával, mikor a kokárdák visszakerülnek a fiók-
ba, törekedjünk arra, hogy ne csak egy év múlva jusson eszünk-
be újra a forradalmunk nemes eszméje, hiszen akkor és ott 
sikerült valódi nemzeti konszenzust teremteni a legfontosabb 
kérdésekben – a sokszor egymásnak is ellentmondó, széttartó 
érdekek között. Olyan nemzeti konszenzust, amelynek hiánya 
oly sokszor nehezítette nemzetünk előrehaladását. És amelyre 
napjainkban is nagy szükség lenne.

Koronczai Edit
tagintézmény vezető helyettes

Kedves Daruszentmiklósiak!

Örömmel köszöntöm Önöket a 
Daru szentmiklósi Napló hasábjain. 
Kiadványunk immár községünk ön-
kormányzatának hivatalos újságja, 
szerkesztését Koczka Kata újságíróra 
bíztuk. A Daruszentmiklósi Napló a 
terveink szerint havi egy alkalommal 
jelenik meg, hogy segítségével hite-
les tájékoztatást kapjon a lakosság 
Daruszentmiklós eseményeiről, ön-

kormányzatunk és intézményeink, civilszervezeteink működé-
séről, hírekről, rendezvényekről.

Ezúton tájékoztatom Önöket az önkormányzat és intézmé-
nyeinek költségvetéséről, röviden.

Községünkben két helyszínen, március 22-én és 23-án tartott 
képviselő-testületünk közmeghallgatást, sajnos, nem túl nagy 
lakossági részvétel mellett. A Dunanett Kft. képviseletében La-
dányi Béla adott tájékoztatást a települési szilárd hulladék szál-
lítás árképzésével kapcsolatban, illetve községünk önkormány-
zatának 2009. évi költségvetéséről és a 2010. évi költségvetési 
tervről tájékoztattuk a megjelenteket. 

A 2009-es évet 158 millió 517 ezer forint bevétellel és 148 
millió 962 ezer forint kiadással zártuk. A különbözet a követke-
ző év bevételeit növeli.

Folytatás a 2. oldalon

Fotók: Koczka Kata
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Falulánccal a faluparkért
Daruszentmiklós egyik leglelkesebb civilszervezete a Falulánc 
Kulturális Szövetség. A Fogarasi Béla vezet-
te egyesület tagjai a hónap első és harma-
dik szerdáján találkoznak. Február 20-án a 
novemberi disznótor maradékaiból készült 
köröm- és csülökpörkölt vacsorával búcsúz-
tatták a telet, március 7-én a Nőnap alkalmá-
ból tulipános teadélutánon köszöntötték a 
hölgyeket. Az iskolai tavaszköszöntő esten, 
március 19-én is a Falulánc tagjai főztek, s 
természetesen a május elsejei családi főzőverseny sem múlhat 
el nélkülük. 

A Falulánc idei egyik legfontosabb terve az önkormányzat-
tal közösen a falupark kialakítása, amelyhez a Daruhegy és 
Dánieltelep közötti terület látszik a legalkalmasabbnak. 

– Önkormányzati területen, akácos és fenyves erdős részen, 
pihenőpadokkal, szalonnasütő-tűzrakó helyekkel, sportolási 
lehetőséggel bír majd ez a falupark, aminek a kialakításához a 
lakosság segítségére is szükségünk van – mondta Fogarasi Béla 
elnök, amikor a tervekről kérdeztem. 

– Hosszú távú terveink szerint mintegy háromhektáros te-
rületen építjük majd ki a faluparkot, a Falulánccal és a többi 
civilszervezettel együttműködve – Rauf Norbert polgármester 
szerint a falupark a daruszentmiklósiaknak kellemes és igényes 
szabadidős tevékenységét szolgáló közösségi tér lesz. 

A Falulánc ezúton is felhívással fordul a lakossághoz, és kö-
zös takarításra, a falupark kialakításának előkészületeire hívja a 
daruszentmiklósiakat. A környezetszépítő napok – szombatok 
– pontos időpontjáról a hirdetőtáblákon adnak tájékoztatást. 

L O M T A L A N Í T Á S 
2010. április 26-án (hétfőn) a Dunanett Kft. lomtalanítást vé-
gez a lakosság részére. Az összegyűlt lomot a hulladékszállí-
tó edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.

Nem szállítják el 
- a veszélyes hulladékot, 
- a gumiabroncsot, 
- a hűtőszekrényt, 
- a számítógép monitort, 
- az akkumulátort, 
- a festékes-, illetve vegyszeres dobozokat, 
-  az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenység során keletke-

zett hulladékokat, 
- falevelet, nyesedéket, 
- épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.

A 2010 évi tervezett bevételünk és kiadásunk 198 millió fo-
rint. Ez az összeg tartalmazza mindazon beruházásokat, melye-
ket már megpályáztuk és elnyertünk, illetve amelyeket meg-
pályáztunk, de még nincs róluk döntés, viszont bízunk abban, 
hogy nyernek.

A költségvetés számainak tükrében esett szó a községünk éle-
tében fontos felújításokról, fejlesztésekről, és sajnos, rongálás 
miatti javításokról is. 

Címszavakban, a teljesség igénye nélkül: ároktisztítás a Fő 
utcában, két helyen, az iskola melléképületének tetőcseréje, 
nagyméretű focipálya kialakítása az iskolánál, egy Volkswa-
gen Transporter vásárlása, a játszótéri csúszda cseréje (isme-
retlenek motorkerékpárral hajtottak fel rá, és tönkrement), a 
Dánieltelepet és Daruhegyet összekötő „Ho Shi Minh ösvényen” 
betonos járda építése, világítással (erre pályázatot nyújtottunk 
be). Óvodai, iskolai festés, meszelés, parketta csiszolás – saját 
erőből, konyhai eszközök beszerzése. A polgármesteri hivatal 
belső felújítása, melynek nyomán korszerű ügyfélszolgálatunk 
lett. A Postánál és az óvodánál parkolót építettünk, a Virághegyi 
temetőben rongálás miatt fel kellett újítani a feszületet.

Az iskola és az óvoda, valamint a védőnői szolgálat is társu-
lásban működik, aminek révén nem csökkent a normatíva. A 
pályázatokkal kapcsolatban későbbi lapszámainkban adunk tá-
jékoztatást. Munkába állt egy ételszállító és házi gondozói autó, 
egy házi gondozót is felvettünk. Három főt foglalkoztatunk a 
Munkaügyi Központon keresztül, és májustól is lesz lehetőség 
3 fő 3 havi foglalkoztatására. Március 1-től van körzeti megbí-
zott, alakul az önkéntes tűzoltóság is. E helyen is köszönetet 
mondok a civilszervezeteknek, hogy a község kulturális életét 
viszik, és a lakóknak a segítségért, hogy rendben tartják maguk 
előtt az utat. Továbbra is számítunk önzetlen munkájukra!

Rauf Norbert
polgármester

Folytatás az 1. oldalról
Kedves Daruszentmiklósiak!

Bemutatkozik a szerkesztő
Kedves Daruszentmiklósiak! Többükkel hosszabb-rövidebb 
ideje személyesen is ismerjük egymást, másokkal ezután 
lesz alkalmam megismerkedni, miután tisztelettel és öröm-
mel elfogadtam a felkérést a Daruszentmiklósi Napló szer-
kesztésére. Remélem, minél több jó hírről számolhatok be a 
havonta jelentkező községi újság hasábjain, és a lap az Önök 
életének részévé válik. Ehhez már most kérem támogató se-
gítségüket: hírek, információk, események beharangozói, 
minden jöhet, ami téma csak érdekli Önöket! 

Azt gondolom, hogy nem cseng a nevem ismeretlenül 
Daruszentmiklóson, így magamról csak nagyon röviden. 

Dunaújvárosi újságíróskodást és televíziózást követően, 
2003-ban kerültem a Fejér Megyei Hírlaphoz, majd 2007-
ben a Fejér Megyei Napi-, később Hetilapnál töltöttem egy 
évet. Ennek az újságnak a megszűnése után, két évvel ezelőtt 
alapítottuk Mudra László fotós kollégámmal a Mezőföldi 
Élet című havi lapot, amely Daruszentmiklósra is eljut. Több 
éves gyakorlatom van települési újság szerkesztésében, és 
mindig örömömre szolgál, ha közel kerülhetek a kistelepü-
léseken élőkhöz. Vallom, hogy a vidéki életnél nincs jobb, a 
természet közepén, azzal harmóniában élő emberektől pe-
dig rengeteget lehet tanulni. 

Remélem, hogy segítenek nekem minél több daru szent-
miklósi kincs felfedezésében és bemutatásában! Számítok 
Önökre, tisztelettel: Koczka Kata  
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Mozgalmas napokat éltünk meg az elmúlt három hónapban is.
Első, legjelentősebb eseményünk a farsang volt. Vidám, jó hangu-
latú délelőtt keretében búcsúztunk a téltől. Örvendetes, hogy a 
szülők, hozzátartozók részéről is nagy létszámban voltak jelen, és 
be is kapcsolódtak a versenyekbe, játékokba.  

Március 12-én az iskolába sétálunk el a márciusi hóban. Az óvo-
dai megemlékezés után, tiszteletünk jeleként a gyermekek által 
készített zászlókat, kokárdákat helyeztünk el a Petőfi kép alatt. Így 
tettük még emlékezetesebbé nemzeti ünnepünket, 

Eljutottunk Dunaföldvárra, a Művelődési Házba a Kolompos 
népzenei együttes műsorára. Ezen a napon a „Jönnek a Huszárok” 
című, március 15-hez kapcsolódó mókás, ízes, interaktív koncert-
ben volt részünk. Kicsik és nagyok egyaránt élményekkel gazdagon 
tértek haza.

Március 26-án elégettük „Kisze-babánkat”, a tél jelképét. Szinte 
15 perc alatt elégett, így remélhetőleg már nem tér vissza a hideg, 
a betegség, és ami a télben nem jó.

Szépültünk is. Óvodánk udvarán a közmunkások sövénynek való 
cserjéket, bokrokat, virágokat telepítettek. Reméljük, hogy mind 
megered, és szépül az udvar, majd elterebélyesedve felfogja a sze-
let és a port is.

A gyermekmosdó egyik falán cserére került a csempe, mivel a 
faltól elvált egy fúrás során. Rövid időn belül került sor a baleset-
veszély elhárítására. Az önkormányzatnak, és minden ebben részt 
vevő segítőnek köszönjük a segítségét.

Március 29-én „Nyuszi-futás” volt az óvoda udvarán. Kovács 
István sportolóval érkezett a nyuszi. Többször körbefutottuk az 
óvoda udvarát. Az egészséges életmód jegyében friss, felszeletelt 
sárgarépát, almát, karalábét ropogtattunk együtt. Végül elültettünk 
egy göcsörtös fűzfa csemetét, hogy emléke maradjon e napnak, s 
tegyünk Földünk klímájának javításáért.

Az utolsó hét a húsvét, a hozzá kapcsolódó szokások fel-
elevenítésében zajlott (tojásfestés, nagytakarítás, locsolóvers  
tanulás).

Községünk egyik büszkesége, a Darumadár Népdalkör, amely az 
idén átütő sikert aratott a 2010-es Nyugdíjas Kor-társ Ki Mit Tud?-on. 
Örömmel adunk hírt e szép eredményről, amely mögött nagyon jól 
tudjuk, milyen sok munka van. Az alkalmat megragadva felidézzük a 
kezdeteket és a további tervekről is hírt adunk.

A Darumadár Népdalkör 2002 novemberében alakult, ezután kez-
dődtek a kemény próbák, amelyek hamarosan meg is hozták az ered-
ményeket.

A legkiemelkedőbb alakítás az Apáca Show volt, melyet az ország 
területén sok mindenki megismert, és derült poénjain. Ezzel a műsor-
számmal sikerült bejutni az RTL Klub televíziós műsorába is.

A legutóbbi elismerést a 2010-es Nyugdíjas Kor-társ Ki Mit Tud?-
on érdemelte ki a Népdalkör. Különdíjas oklevelet nyert az együttes 
és 8 év után végre sikerült bejutnia a várva várt Gálára, ahol a nagy 
létszámú közönség előtt sikeresen adták elő a Piál a föld című tréfás 
Hofi-paródiát.

A jó műsorszámok miatt rengeteg meghívás érkezik a Népdalkör 
számára az ország egész területéről, amelyeknek szívesen eleget is 
tesznek a tagok.

A Darumadár Népdalkör a község közösségi életében is aktívan 
vesz részt, így minden esztendőben megrendezi a fiataloknak és az 
érdeklődőknek a Daruszentmiklósi Könnyűzenei Fesztivált (2010-ben 
június 19-én, az Ifjúsági Házban lesz), és a Nyugdíjas napot (idén júli-
us 24-én), a Falulánc Szövetséggel és a Hagyományőrzőkkel karöltve. 

Szereplésükkel, műsoraikkal részt vesznek az önkormányzati  
rendezvényeken, és örömmel elfogadják más civil szervezetek meg-
hívását is.

A Szederinda óvodában történt

ÁPRILISBAN VÁRHATÓ PROGRAMJAINK:
Tavaszi szünet: április 5-8-ig az óvoda egy csoporttal, össze-

vontan üzemelt pénteken és kedden
Szakmai nap: április 8-án (csütörtök) az óvoda továbbképzés 

miatt zárva tartott.
Óvodai beíratás: április 14-15. (szerda-csütörtök) 8.00–15.00 

óráig
Kérem, hozzák magukkal a gyermek TAJ kártyáját, Születési anya-

könyvi kivonatát, lakcím bejelentő kártyáját)
Szülői értekezlet április 20. kedd 15.30  (Témái: iskolaérett-

ség, Óvodai programmódosítás, anyák napja, kirándulás, ballagás)
Föld-napja – születésnap: április 23. péntek
9.30 órakor koszorú elhelyezése az emléktáblánál, majd egész 

délelőtti program a szülőkkel, civilszervezetekkel: udvarszépítés, 
PET palacklapítás, aszfaltrajz verseny, zsákban futás, stb.

Májusfaállítás: április 30. péntek
Programjainkra mindenkit szeretettel várunk.

Hajdu Annamária
Tagintézmény vezető

Szárnyal a Darumadár

A Népdalkör továbbra is készül új műsorokkal, hogy általa mi-
nél  messzebb eljuthasson a híre a mi kis falunknak, Daru szent-
miklósnak.
Tagok: Barabás Józsefné (Marika)
 Ferenczi Sándorné (Erzsike)
 Steinhübl Kálmánné (Erzsike)
 Stadler Józsefné (Erzsike)
 Pénzes Istvánné (Katika)
 Szentesiné Kaufman Ilona (Ica)
 Szentesi Miklós (Miki)
 Lenhardt Péter (Petya)
 Hornok Gergely (Gergő)
Vezető: Hornok Rozália (Rozika)
Támogatóinknak köszönjük eddigi támogatásaikat és a jövőben is  
számítunk rájuk.
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45 éves jubileumára 
készül a Kertbarát Kör
Idén júliusban ünnepli megalakulásának 
45. évfordulóját a Maár Györgyné vezette 
Kertbarát Kör, de addig is sokféle progra-
mot kínálnak tagjaiknak és az érdeklődők-
nek. Daruszentmiklós patinás civilszerve-
zetének tagjai minden hétfőn, a Barátság 
Házban találkoznak.

Maárné Kata néni a rendezvények közül 
elsőként a március 6-ai megyei ki mit tudot 
említette, ahol kategóriadíjasok lettek, majd 
a március 20-ai helyi borkóstolót emelte ki, ahol 20 bort bírál-
tak el, fehér, vegyes és vörös kategóriában, és amelyek közül 
12 nyertest hirdettek. Áprilisban Nagyvenyimen, versmondó 
versenyen vesznek részt, és a hagyományos pünkösdi dalos 
találkozón is ott lesznek. Augusztus 20-án lesz hagyományos 
terménybemutatójuk, részt vesznek az országos ki mit tudon, 
Cserkeszőlőre készülnek. 

A rendezvénytervben július 10-e a 45. évforduló megünneplé-
sének időpontja. Ebből az alkalomból valamennyi, sajnos, már 
csak kevés alapító tagjukat, illetve azok családját meghívják, és 
méltó módon, ünnepi műsorral emlékeznek meg az egyesület 
elmúlt 45 évéről, a tagokról. 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, szerda: 8–16 óráig  • Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8–12 óráig

Elérhetőségek:
Rauf Norbert – polgármester:
Tel.: (25) 505-403, e-mail: daruszentmiklos@vnet.hu

Pulainé Varga Gabriella – jegyző
Tel.: (25) 505-403, e-mail: daruszentjegyzo@invitel.hu

Gallai Imréné – gazdálkodási előadó
Mészárosné Sevella Izabella – gazdálkodási előadó-pénztáros
Tel.: (25) 505-403

Győriné Tar Edit – adóügyi előadó, anyakönyvvezető
Tel.: (25) 505-403, e-mail: polghiv.gyorine@invitel.hu

dr. Szabó Katalin – szociális és gyámügyi előadó
Tel.: (25) 505-403, e-mail: polghiv.kata@invitel.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, csütörtök: 13–16 óráig, kedd: 14–16 óráig, 
Péntek: 10–12 óráig.
Elérhetőségek:
Gráczer Zsuzsanna – családgondozó
e-mail: polghiv.kata@invitel.hu
  
Védőnői Szolgálat
Ügyfélfogadási rendje: csütörtök: 10–12 óráig
A hónap első és második hétfője: 10–12-óráig
Elérhetőségek: Tel.: 06-20-314-0415
E-mail: vedono.daruszentmiklos@gmail.com

Általános Iskola:
Elérhetőségek: Tel.: 06-25-485-385, e-mail: darusuli.@gmail.com

Szederinda Óvoda:
Elérhetőségek: Tel.: 06-25-485-101, e-mail: szederinda@invitel.hu

KöZÉRDEKű TELEFONSZÁMOK
Településőr  
Tel.: 06-20-480-7421

Rendőrség  
Farkas Dániel körzeti megbízott • Tel.: 06-70-210-2609  

Polgárőrség  
Tel.: 06-30-236-4791

Szennyvízszállítás  
Bognár József vállalkozó • Tel: 06-20-520-6742

Falugazdász szolgálat  
Soós Barna falugazdász 
Tel.: 06-70-436-2466 
Ügyfélfogadás: csütörtök: 10–12 óráig

Fogorvos  
Dr. Czappán Andrea fogorvos • Tel.: 06-25-484-823 
(2424 Előszállás, Balatoni út 58.) 
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 14–20 óráig 
Szombat: 11–16 óráig (sürgősségi ellátás, időpontos  
bejelentkezés)

Háziorvosi ellátás  
Dr. Bankovits Lajos háziorvos 
Tel.: 06-25-486-821 
e-mail: darulekar.@freemail.hu 
Rendelési idő: hétfőtől péntekig: 8–12 óráig, szerda: 16–17 óráig

Orvosi ügyelet  
Nagyvenyim, Fő utca 45. • Tel.: 06-25-506-201 
Rendelési idő: péntek 16 órától hétfő 8 óráig

Az idejében felismert
méhdaganat gyógyítható!

A Daruszentmiklóson lakó 25-65 év közötti asszonyok 
lehetőséget kapnak

nőgyógyászati szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye:
A Magyar Posta által működtetett kamionban, mely a 
településen a Barátságház mellett várja a hölgyeket

A vizsgálat ideje: 2010. május 10-én 

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak!
Vegyen részt Ön is a nőgyógyászati szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.

 Szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseire az alábbi 
telefonszámon tudnak felvilágosítást adni:

06-22/314-090
A lehetőség adott! Éljenek vele!

DARUSZENTMIKLÓSI NAPLÓ
Daruszentmiklós Község önkormányzatának kiadványa

Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/0303/2/2010.

Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Daruszentmiklós
Címe: 2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/d

Telefonszáma: 06 25 485-010

Szerkesztő: Koczka Kata
Telefonszáma: 06 20 923 7211

E-levélcíme: kata.koczka@gmail.com

Tördelő: Nagy Erika
Nyomda: TEXT Nyomdaipari Kft., Dunaújváros

Készült: 600 példányban
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