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Tisztelt Lakosság!
Mint Önök is tapasztalták, Daruszentmiklóst a május végi, jú-
nius elejei esőzések veszélyhelyzettel sújtották. Ennek egyik 
fő oka az ingatlanok előtti vízelvezető árkok gondozatlansága 
volt.

A katasztrófahelyzet elhárításának az érdekében az Önkor-
mányzat a saját és az aktivisták erejéből igyekezett kitisztítani 
és kimélyíteni a kritikus árkokat, de a település egészére nem 
tudta és nem is tudja elvégezni az ároktisztítást.

Ezért kérünk minden daruszentmiklósi lakót, hogy a saját 
ingatlana előtti vizes árkot tisztítsa ki, szükség esetén mélyítse 
ki, és gondoskodjon arról, hogy a csapadékvíz elfolyhasson 
benne.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelem-
ről szóló 14/2003.(VII.01.) ÖK. számú rendeletének 9.§ (7) 
bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosának feladata az árok 
lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztítása.

Ugyanezen rendelkezés (9) bekezdése alapján az árok tisz-
tántartása az ingatlan tulajdonosának költségére is elvégeztet-
hető, melynek behajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondos-
kodik.

Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat 
megszegi, szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő 
szabálysértési bírsággal sújtható.

Kérem Önöket, hogy ne a jogszabályi kötelezés miatt, ha-
nem a saját és lakótársaik érdekében tisztítsák ki a házuk előtti 
vizes árkot, és rendszeresen gondoskodjanak annak karban-
tartásáról!

Amennyiben az ingatlanánál húzódó árok rendben van és 
megfelelően biztosítja a vízelvezetést, vagy nincs árok, kérjük, 
ezen üzenetünket tekintse tárgytalannak.

Az Önök és vagyonuk érdekében kérjük szíves együttműkö-
désüket!

Rauf Norbert polgármester
Pulainé Varga Gabriella jegyző

„Az élőzenéért”
Könnyűzenei fesztiválra gyűltek össze előadók és nézők 2010. június 
19-én, szombaton, az Ifjúsági Házban. A változékony időjárás és az előző 
napok esőzései miatt felázott talaj miatt kényszerűségből a falak közé 
húzódott a rendezvény, amely valljuk be, már csak a hangerő miatt is, tá-
gasabb teret igényelne. Még szerencse, hogy a résztvevőket nem tántorí-
totta el az időjárás, s hogy a ház mögötti területen íjászkodni is lehetett. 
Négy nagynevű fekve nyomó világbajnok is bemutatót tartott. 
Az önkormányzat és a Darumadár dalkör rendezvényének egyik fő  
attrakciója Hornok Gergely: Könyörtelen világ című rockoperájának ha-
talmas sikert arató néhány részlete volt, amit versenyen kívül hallhatott-
láthatott a közönség. Egy igen jó hangulatú rendezvény részesei és az 
alábbi versenyeredmények megszületésének tanúi lehettek. 

A rendezvény 23 órakor ért véget, a résztvevők kellemesen elfáradtak, 
és jó szívvel emlékeznek vissza erre a napra, melyet az élőzene aranyo-
zott be.

Délelőtti fellépők: Passz együttes /Székesfehérvár/ I. Helyezett
Rockopera: Könyörtelen világ (5 betétdal) /Daruszentmiklós/ Versenyen 
kívül – Ribogzi zenekar /Harta/ II. Helyezett – Rock Revolver /Dunaújvá-
ros/ Versenyen kívül

Fellépett a Darumadár Dalkör (Piál a Föld c. Hofi paródia), és Kertbarát 
kör Tréfás elbeszélés, Maár Györgyné versek

Bemutatkoztak a fesztiválon a fekve nyomás világbajnokai:
Mészáros Gábor (Világbajnok és világcsúcstartó), Csepregi Zoltán (Világ-
bajnok és világcsúcstartó), Menyes Gábor (Világbajnok és világcsúcstar-
tó), Hornok Gergely (Országos bajnok)

Délutáni fellépők: Hornok Rozália & Hornok Gergely – Világslágerek 
magyarul I. helyezett; Szávolovics Gabriella – Csárdások II. Helyezett
Mikica Duó – Mulatós slágerek III. Helyezett & Különdíj; Karaoke győz-
tese: Szlobodáné Jutka /Nagyvenyim/
A zsűri tagjai: Andrási György, Ágyik József, Széles Miklós. A műsorveze-
tő Vesztró Beáta volt.

Szent Iván éji Mulatságok
A Falulánc Kulturális Szövetség 100 ezer forintot nyert a  
Szinergia Kistérségi Közalapítvány pályázatán Szen Iván éji 
Mulatságok című rendezvényére, 
amelyet a daruszentmiklósi iskola 
udvarán rendeznek 2010. június 
26-án, szombaton 14 órai kezdet-
tel. 

Értékes díjakat nyerhetnek a vetélkedők győztesei, ame-
lyek gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt önfeledt szórako-
zást kínálnak. Egy középkori harcos hagyományőrző csapat 
bemutatója, íjász bemutató, tüzes nyíl lövészet, önkéntes 
tűzoltók bemutatója is színesíti a programot, amely sza-
lonnasütéssel, tárcsázással egészül ki. Élőzenés szabadtéri 
táncmulatságra készülhetnek a résztvevők. A rendezvényen 
büfé is üzemel, senki nem marad éhen!
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Polgárőrség
Utazásaim során egy számomra – de gon-
dolom, nem vagyok ezzel egyedül – furcsa 
táblát fedezek fel az utamba kerülő telepü-
lések „bejáratánál”. A tábla jelzi, a telepü-
lést polgárőrség (is) védi.

Őszintén be kell vallanom, nem voltam 
tisztában vele, mit is jelenthet ez a szó: pol-
gárőrség.

Ma már beszélni is tudok róla. Egy olyan 
civil szerveződés, ami önkéntes alapokon 
nyugvó, környezetét, vagyonát, féltő-védő 
társaság. A tagok munka mellett vállalják, 
hogy segítenek az adott település polgárai-
nak válláról levenni mindazt, ami megha-
ladná az ő erejüket. 

Iskolánkban 2010. június 18-án, nagy 
előkészületek után volt a tanévzáró és 
ballagási ünnepség. Elkészült a szabad-
téri színpad, az iskolaudvar kivirágosít-
va, rendbe téve várta a vendégeket. A 
zord idő miatt azonban sajnos, az utolsó 
pillanatban, a legnagyobb tantermünket 
kellett berendezni az esemény megtar-
tására. A szokatlan helyzet szerencsére 
nem rontott az ünnep fényén. 

A ballagó diákok meghatódva járták 
végig a tantermeket, melyektől örökre 
búcsút vettek. A nyolcadikosok olyan 
ajándéktárgyakat kaptak, amelyek so-
káig emlékeztetik őket régi iskolájukra. 
A legszorgalmasabb diákok jutalomban 
részesültek. 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a „Több 
napos szakmai és szabadidős rendezvények támogatása” pályá-
zat keretében nyújtott be pályázatot önkormányzatunk, és nyer-
tünk.

Sikeres pályázatunk jóvoltából a LEADER keretében, a 
6.4.3.02.01 jogcímen, „Nyári tábor az egészség megőrzéséért” 
címmel háromnapos napközis tábort szervezhettünk 2010. júni-
us 21-23. között, az iskolában. A pályázattal nettó 907.380 Ft-ot 
nyertünk a színes programsorozat megvalósításához. 

Ezzel a háromnapos szabadidős rendezvénysorozattal a célunk 
a helyes táplálkozás és a testmozgás iránti igény kialakítása volt, 
továbbá, hogy a programokon keresztül a gyerekek megismerjék 
a helyi környezeti problémákat, illetve a helyi környezeti érté-
keket. 

A tábor első napján kirándulást szerveztünk Rácalmásra, az 
Ökoturisztikai Központba, majd ezután az iváncsai Kistérségi 
Tanuszodában egy játékos vízi vetélkedőn vehettek részt a gye-
rekek. Másnap – az egészséges táplálkozás jegyében – gyümölcs-
salátát készítettek, táncoltak, sportoltak a diákok, majd „A tiszta 
levegőért” jelszóval örökzöld és lombhullató fákat ültettek az 
iskola udvarán. 

A tábor zárónapján kézműves foglalkozások keretében meg-
mutatták a gyerekeknek, hogyan lehet a hulladékanyagokat újra 

További tagokat 
vár a polgárőrség
Községünkben 2003. szeptember 24-
 én alakult meg a polgárőrség. A Daru-
szentmiklósi Polgárőrség nevet viselő 
civil szervezet legutóbbi tisztújítása 
alkalmával elnöknek Király Ferencet, 
elnökhelyettesnek Jelinek Tibort, titkár-
nak Puskás Gábort, szolgálatvezetőnek 
Horváth Józsefet választotta a tagság, 
a pénzügyeket pedig Kroó Gabriellára 
bízták.

Király Ferenc elnök úgy látja, az ön-
kéntes, gyakran önfeláldozó hozzáállást 
igénylő, a közösségért végzett munka 
tárgyi feltételei sajnos, nem a legjobbak: 
az öreg Niva már állandó karbantartást 
igényelt, ezért beszereztek ugyan egy 
másikat, de azt meg rendbe kell tenni, 
és nem egyszerű a tankolást sem meg-
oldani. A terepviszonyok miatt kényte-
lenek terepjárót tartani, de sokan a saját 
személyautójukat használják, ahol csak 
lehet, ezzel is igyekeznek a rendőrség-
nek is megfelelni.

Nem könnyű a szolgálatot sem meg-
szervezni. Jogosan merül fel, hogy kel-
lenének új tagok. És persze, kellene tá-
mogatás is, hogy minél hatékonyabban 
tudja polgárőrségünk a vállalt feladatot 
ellátni: a daruszentmiklósiak értékeinek 
védelme, a közbiztonság javítása érde-
kében szolgálni. 

Éppen ezért várják soraikba mind-
azokat, akik kedvet éreznek a polgárőr 
tagsághoz, elmúltak 18 évesek, és bün-
tetlen előéletűek, ellenük nem folyt 
büntető eljárás. 

Akinek lehetősége van anyagilag is 
támogatni községünk polgárőrségét, az 
segítsen az Alba Takarékszövetkezetnél 
vezetett 58000023-10004469 számú 
számlára való befizetéssel!

A Daruszentmiklósi Polgárőrség éjjel-
nappal hívható telefonszáma: Horváth 
József szolgálatvezető 06 70 325 0463

Múlnak a  
gyermekévek…

Kis hittanosok
Ötödik éve, ebből harmadik éve Daru-
szentmiklóson tevékenykedik a Krisztus 
Szeretete Egyház Daruszentmiklósi Cseme-
ték pásztoraként Pavelkó Edina. A faluban 
csak úgy hívják a gyerekcsapatot: a kis hit-
tanosok. Óvodás kortól 14 éves korig jár 25 
gyerek, fiatal minden szombaton délután 
az Ifjúsági Házba, ahol a foglalkozásokon 
gospel énekeket tanulnak, tankönyvük a 
Biblia, Isten szava. 

Azt tanulják a gyerekek, hogy lát minket 
Isten, és életükbe beépülnek a hallottak. 
Sok megtapasztalásuk is volt. A fájdalom Is-
tent kérve elmúlt, a félelem is, hogy nem si-
kerül a verseny, mert a közös ima után szép 
sikert ért el a versenyző, vagy mint amikor 
imádkozásra kisütött a Nap. Ünnepek előtt 
kézműves foglalkozásokon készítenek aján-
dékokat a gyerekek a szüleiknek és egymás-
nak. Tavaly a szülőkkel közös főzőcskézést, 
egész napos vetélkedőt rendeztek velük és 
a gyerekkel együtt. 

Mint arról Pavelkó Edina beszámolt, az 
idén az iskolazárás utáni első hétvégén egy 

Fásítás a Hunyadi téren

Tábor az egészséges életmód jegyében Daruszentmiklóson is így működik (ha 
ez a szó megfelelő ide) negyven önkéntes. 
Sokszor kettő, de nem ritka, amikor öt-hat 
polgárőr vesz részt a szolgálatban. Ha olyan 
esemény történik a településen, amihez 
nagy létszámú segítség kell, ŐK megtalál-
hatók. Figyelik a környéket és olyan helyek-
re is eljutnak, ahol idegenek teszik próbára 
tudásukat, türelmüket, akik sajnos, jellem-
zően, mindent vinnének, ha őreink nem 
lennének a helyzet magaslatán. 

A polgárőrök kapcsolata az itt lakókkal 
példaértékű, szinte mindenkit ismernek. 
A daruszentmiklósiak bátran elmondhatják 
gondjaikat, amire megoldást keresnek, leg-
több esetben találnak is. 

Kevesen gondolnák, hogy amikor nem 
látják a polgárőröket, ők akkor is teszik a 
dolgukat. Éjszakákat töltenek el autóban, 
legyen tél, vagy nyár, mindig van mire fi-
gyelni. Nagy értékű géppark található a 
portákon, sok a haszonállat, a falu erdői is 
értéket képviselnek. Beérnek a termények, 
s ha a polgárőrök nem figyelnének, más-
napra csak a helyük maradna. 

A falu rendezvényei is sok munkát adnak 
a polgárőrségnek. Van úgy, hogy több na-
pig kell biztosítani egy-egy rendezvényt, a 
gépkocsikat, a résztvevők értékeit. A pol-
gárőröknek hála, az idegenek hozzáférési 
esélye nulla.

Feladatuk még a rendőrséggel közösen 
járőrözni, kiszűrni a rosszban sántikáló 
idegeneket, utakat biztosítani, ha rendkívü-
li esemény történik. 

Kapcsolatuk a falu vezetésével a lehe-
tő legjobb. Ha valamit önerőből nem tud 
megoldani a polgárőrség, kérésével bátran 
fordulhat az önkormányzathoz: mindig nyi-
tott ajtót talál. 

Évek óta szinte változatlan a tagság. A leg-
utóbbi közgyűlésükön is – egy fő kivételé-
vel – a régi vezetőséget választották újra. Ez 
a megtiszteltetés öt évre szól, élve – és nem 
visszaélve – a falu bizalmával. 

Ma már tudom: polgárőrnek lenni annyit 
jelent, szolgálni a közösséget szabad aka-
ratból, tisztességgel.

jeti     

kerékpártúrára mentek a Csemeték. Sziliné 
Ágikánál volt a gyülekező, onnan indultak. 
Segítséget is kaptak egy támogató személyé-
ben, aki felajánlotta, hogy a kicsiket elviszi 
az autóján, és közben villogó elakadásjelző-
vel vigyázta a csapat épségét. Előszállás volt 
az úti cél. Közben két helyen megálltak, it-
tak és közösen énekeltek, majd elmentek 
fagyizni, aztán vissza.Daruszentmiklósra. 

Nagyon jól sikerült a kirándulás. S hogy 
miért fontos az, ami a hittanórákon törté-
nik? Mert amit ott tanulnak a gyerekek, az 
mind Isten szava. Ez a munka Isten dicső-
sége. 

Amit tanulnak, azt használják is a min-
dennapokban, erősödnek hitükben. A fog-
lalkozásokra a felnőtteket is várják. 

Ebben az évben immáron másodszor ke-
rül fásításra sor a Hunyadi tér szépítése 
érdekében.

Az önkormányzat platán- és csörgőfá-
kat ültetett a tavasz folyamán a teret kö-
rülölelő fasorba.

Most a tér utca felőli oldalára ültettünk 
kis növésű díszfákat. 

Terveink között szerepel, a lakosság 

kérésének eleget téve, hogy ősszel az al-
lergiát okozó nyárfákat kivágjuk a térről 
és a helyükre nemes fákat ültessünk. 

Ebben az évben közel 300 növényt 
(fát és cserjét) ültettünk el a település 
minden részén. A jövőben se legyen ez 
másként!

Rauf Norbert
polgármester

felhasználni, valamint „Ilyennek szeretném látni a falumat, ha 
szülő leszek” címmel plakátokat készítettek. 

A tábor háromnapos rendezvénysorozatát az Alma együttes 
ÖKORIADÓ c. koncertje zárta.
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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

Cserkeszőlői látogatás
Immár évek óta hagyomány, hogy a Kertbarát Kör tagjai, Maár 
Györgyné Kata néni vezetésével és a Darumadarak ellátogatnak 
Cserkeszőlőre, összekötve a kellemest a hasznossal. Ez idén is 
megtörtént. 

Az idén13. alkalommal  megrendezett Nemzetközi Népdal-
fesztiválon közel száz együttes adott ízelítőt tudásából, színvo-
nalas műsorral szórakoztatta a szépszámú hallgatóságot. Nem 
hirdettek győzteseket, de mindenki annak érezhette magát, aki 
itt megjelent. 

Kora reggeltől késő délutánig – szinte szünet nélkül – egymást 
váltották a színpadon a fellépők. Az időjárás is kegyeibe fogadta 
a csapatokat, és mivel a fesztivált a városi strandon rendezték 
meg, szinte „telt ház” volt. A színpad előtt székeken, padokon 
ülve, fürdőruhában, szendvicsekkel, üdítőkkel a kezükben hall-
gatták-nézték a strandolók a produkciókat. Sokan – korra és 
nemre való tekintet nélkül –, énekelve, táncolva adták tudtukra 
az előadóknak, hogy jó úton járnak. Él a népdal! 

Ha elfáradt bárki is, több medencében pihenhetett a meleg-
vízben, vagy úszkálhatott a fedettben. Sok helyen bográcsban 
főztek,  illatok kavarogtak a levegőben. A pörköltek mellett 
lángos, kürtöskalács és számos vendéglátó üzletben hideg és 

Elkészült Daruszentmiklós 
első saját aszfaltos útja
Az Óvoda feljáró régi, gödrös, sáros útszakasza már a múlté. 
Az Önkormányzat a PONT-PLAN Építőipari Kft. segítségével 
és közreműködésével megépítette első aszfaltos útját. 

A 3-4 millió forint értékű munka az önkormányzatnak 
mindösszesen 800 ezer forint plusz ÁFA költségbe került, 
mivel a munka díjával és némi építőanyaggal való támogatás 
segítette a megvalósulást. 

Ennek a 110 méteres útszakasznak a megépítése mel-
lett a Daru soron és a Berzsenyi Dániel utca nagy részén 
gréderezési munkával igyekeztünk ideiglenesen jobbá ten-
ni útjainkat. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időben 
több és jobb kondíciójú pályázat jelenik meg az utcák aszfal-
tozására, és azokon településünk nyertes pályázó lehet. 

Ezúton köszönöm Pető János úrnak és cégének támogatá-
sát, a lakosság és Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
nevében.

Rauf Norbert
polgármester

Szociális ügyeinkről röviden
EU ÉLELMISZERSEGÉLY
Daruszentmiklós júniusban uniós élelmiszercsomagokat 
nyert a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata kereté-
ben. Az alapítvány és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal közreműködésével szétosztásra kerülő csomagok 
többek között búzalisztet, kristálycukrot, száraztésztát tar-
talmaznak. A pályázatot 402 főre nyerte el településünk, 
így csak a legrászorultabb családokat tudjuk támogatni. 

Az élelmiszercsomagok kiosztásának helyéről és idejé-
ről az érintetteket levélben tájékoztatjuk.

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS
A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdettük a 
nyári étkeztetést mindazoknak a gyermekeknek, akik 
Daruszentmiklóson rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek. Igényfelmérést követően Önkor-
mányzatunk a nyári szünet 44 munkanapján meleg ebé-
det biztosít a programban szereplő 76 gyermeknek. Az 
ebédet az óvoda konyhájáról viszik a gyerekek, a szakács-
nők kedveskednek egy-egy gyümölccsel, süteménnyel.

A nyári gyermekétkeztetés költsége meghaladja az 1,2 
millió forintot.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő gyermekek szülője részére a pénzbeli támogatás első 
részletét július hónapban fizetjük ki. Annak a gyermek-
nek jár a támogatás, akinek 2010. július 1. napján fennállt 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága. A kifizetés pontos idejéről az érintett szülőket a 
Polgármesteri Hivatal levélben értesíti.

Dr. Szabó Katalin
szociális előadó

meleg italok várták a vendégeket. Senki nem maradt éhes vagy 
szomjas. 

Az igazsághoz tartozik, hogy késő délután eleredt az eső, de 
ez a jókedvünket nem rontotta el. Kicsi falunkból különbusszal 
és autókkal kb.50 fő vett részt a találkozón. Jó hangulatban, 
közelebb kerülve egymáshoz, az utat végigénekelve érkeztünk 
haza. Úgy köszöntünk el egymástól: jövőre veletek ugyanitt!

jeti


