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Kedves Daruszentmiklósiak!

A 2010. október 3-ai önkormányzati  
választások után első ízben köszönthe-
tem Önöket itt, a Daruszentmiklósi Napló  
hasábjain. 
A megválasztott képviselő-testület és a ma-
gam nevében köszönetet mondok azért, 
hogy országos viszonylatban is igen ma-
gas részvételi arányban járultak az urnák-

hoz és megtiszteltek bennünket bizalmukkal. Minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy e bizalomnak megfeleljünk.

Közeledik az év vége, az ünnepek ideje. Már benne járunk az 
adventben. Ilyenkor kicsit elcsendesedik a világ. Önkormány-
zatunk, intézményeink és civil szervezeteink is az ünnepekre  
készülnek. A gyerekek már várják a Mikulást, és mindannyian 
számoljuk a napokat Karácsonyig és Újévig, hogy pár nap pihe-
nővel erőt gyűjtsünk az új esztendő kihívásaihoz. 

Nehéz időszak áll mögöttünk és nem lesz könnyebb a jövő 
év sem. Bízom azonban abban, hogy a falu közösségének erejé-
vel, segítségével, az intézményeink és civil szervezeteink együtt-
működésével úrrá leszünk a nehézségeken. Ehhez kívánok 
mindannyiunknak jó egészséget és az ünnephez áldott, öröm-
teli, békés perceket – szeretteink körében. 

Rauf Norbert
polgármester

Daruszentmiklós község  

önkormányzata és intézményei  

nevében  

boldog, békés karácsonyi ünnepeket  

és áldott új esztendőt kívánok  

valamennyi daruszentmiklósinak:

Rauf Norbert 

polgármester

Idén is megrendezzük a 
Falukarácsonyt

2010. december 23-án, 16-órakor,
a Klebelsberg-kúriában.

A gyermekek műsora után a
Pom-Pom együttes

szórakoztatja a közönséget, bevonva  
a műsorba a jelenlévőket, együtt várva a 

Télapót,
aki ajándékot ad a gyerekeknek.

Ezután a jelenlévőket megvendégeljük
egy kis péksüteménnyel, teával,

a nagyobbakat forralt borral.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Kisszentmiklós-Daruhegy Gyermekeinek és
Ifjúságának Jövőjéért Alapítvány

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit, 

kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket,
Istentiszteleti összejövetelre, 

hogy együtt tanulván Isten Igéjét, a Szent Bibliát, 
az Úr áldásai jöjjenek elő életünk minden területén!

Minden szombaton:
Barátságház: 13 óra
Ifjúságház: 15 óra

Továbbá:
Szeretettel meghívjuk kedves mindnyájukat

 Karácsonyi Istentiszteleti alkalomra 
2010. december 18-án, szombaton 15 órakor. 

Helyszíne: Daruszentmiklós, Ifjúságház

Jézus Krisztus a Megváltó, és Ő Él!
Engedd meg Neki, hogy Ő éljen benned is!

 Ámen!

Tisztelettel: Krisztus Szeretete Egyház pásztora 
Pavelkó Edina

FALUKARÁCSONY 2010



Iskolai hírek
Őszi hírek az iskolából 
TÖKPARTI

Minden évben visszatérő kedvelt esemény iskolánkban a  
Tökparti, amit a diákönkormányzat szervez. A gyerekek jó előre 
felkutatták a faluban fellelhető legkisebb, illetve a legnagyobb 
példányokat. A „független szakértőkből” álló zsűri díjazta a leg-
ötletesebb töklámpásokat, de hogy senki ne szomorkodjon, 
minden résztvevő gyermek apró ajándékban részesült. 

A szellemek és a boszorkányok felvonulása után táncos mu-
latság vette kezdetét. Közben a büfében zsíros deszkát, süte-
ményt és üdítőt árultak a diákok. 

Este nyolcig jó hangulatban telt el ez a délután, és ezzel kez-
detét vette az ŐSZI SZÜNET.

MIKULÁSFUTÁS
Hagyományosan az idén is befutott Daruszentmiklósra a  

Mikulás.
November 18-án délelőtt Kovács István, sportoló megszer-

vezte iskolánk diákjainak a mikulásfutást. A program kezdetén 
a természet védelmére, és a madarak téli etetésének a fontossá-
gára hívta fel tanulóink figyelmét. 

Minden résztvevő a képességeinek megfelelően teljesítette a 
kijelölt távot. A lassabban haladókat testnevelő tanárunk biztat-
ta a helytállásra. 

DECEMBERI ELŐZETES
Hamarosan meggyújtjuk adventi koszorúnkon az első gyer-

tyát. Az eseményre a gyerekek rövid műsorral készülnek.  
Ezzel kezdetét veszi a VÁRAKOZÁS az ünnepekre. Ennek je-
gyében szervezik 7. osztályosaink a Télapó-bált és alsósaink a  
karácsonyi műsort. 

A téli szünet 2010. december 21-én kezdődik és 2011.  
január 2-ig tart.

MINDENKINEK KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK AZ  
ISKOLA DOLGOZÓI!

„Békesség most tinéktek, emberek. 
Övendezzél, derék világ, 
Hangozzatok, jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák. 
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, 
Bóduljunk tömjénnek szagán!… 
Szép dolog ez!… Így kell csinálni 
Minden karácsony-éjszakán…”

(Ady Endre: Békesség ünnepén)
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Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatót állítottunk össze Önök részére a 2010. október 3-ai 
önkormányzati képviselő- és polgármester választás eredményei-
ről és a képviselő-testület megalakulásáról.

A választás érvényes és eredményes volt, jogorvoslat a  
választás eredményével kapcsolatosan nem érkezett.

A névjegyzéken levő választópolgárok száma 1056, szavazóként 
659 fő jelent meg (62,4%).

Polgármester választás 
Érvényes szavazatok száma: 651 db, eredménye: 

Rauf Norbert (független) 545 db szavazat (83,7%), 
Kozma József (független) 104 db szavazat (16,0%), 
Nagykántó Pálné (független) 2 db szavazat. 
Polgármester Rauf Norbert lett.

Képviselő-választás 
Érvényes szavazatok száma: 652 db, eredménye (névsor szerint): 

a Képviselőtestület tagjai lettek:
Csordásné Makra Katalin független 284 db szavazattal (43,56%),
Fogarasi Béla független 313 db szavazattal (48,00%),
Kaszás Imre független 344 db szavazattal (52,76%),
Kiss Jánosné FIDESZ-KDNP 372 db szavazattal (57,06%),
Markovics Ferencné független 266 db szavazattal (40,80%),
Pető János független 275 db szavazattal (42,18%).
A Képviselő-testületbe nem került jelöltek:
Szallár Timea 166 db, Szalai József 162 db, Nagy Gábor 

160 db, Kozma József 159 db, Jelinek Tibor 155 db, Gégény  
László 131 db, Bognár Lászlóné 120 db, Zeleiné Garda Mária 113 
db, Dr. Bankovics Lajos111 db, Opposits János 90 db, Kun János 70 
db, Kéri Mihály 48 db, Dombi Mihály Ferencné 33 db szavazattal.

A Képviselőtestület 2010. október 15-én megalakult. 
Alpolgármester közvetlen és titkos szavazással Fogarasi Béla lett. 

Bizottságként az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatko-
zatot Vizsgáló Pénzügyi Bizottság állt fel, elnöke: Kiss Jánosné, 
tagjai: Pető János András és – nem képviselő-testületi tagként – 
Szalai József lett.

Ezúton is köszönjük a választásban résztvevők munkáját, 
az Önök országos átlag feletti részvételét!

Gajzágó Gergő, a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
Pulainé Varga Gabriella jegyző,a Helyi Választási Iroda Vezetője

Balról jobbra: Csordásné Makra Katalin, Rauf Norbert  
polgármester, Fogarasi Béla alpolgármester, Kiss Jánosné,  
Kaszás Imre, Markovics Ferencné, Pető János, Szalai József 
(külsős bizottsági tag)

A Szederinda  
Óvoda hírei
Velünk történt:

A megfelelő számú érdeklődésnek köszönhetően kedd délelőt-
tönként játékos német foglalkozást tart Hajas Dóra tanárnő az 
óvodásoknak.

Szeptember 24-én részt vettünk a Benedek Elek Tagiskola szín-
vonalas ünnepi műsorán, az elsősök avatásán.

Szeptember 29-én immár második alkalommal vehettem át az 
elnyert „Zöld Óvoda” címet a Budapesten, a Vajdahunyad várá-
ban rendezett ünnepségen.

Szeptember hónapban elindítottuk az Óvodai Fejlesztő Progra-
mot (IPR) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegí-
tésére. Ez folyamatosan zajlik az év során, annak ellenére, hogy a 
döntés-finanszírozás a minisztériumnál nehézkesen, késedelme-
sen történik.

A társulásnak köszönhetően a szakszolgálati foglalkozások:  
logopédia-diszlexia prevenció (fejlesztő foglalkozás), folyamato-
san, minden csütörtök délelőtt zajlanak.

Október 11-én a Bartók Béla Színház színvonalas előadását  
tekinthettük meg: A zöld boszorka címmel.

Október 5-től 10 alkalommal vehettek részt az érdeklődők víz-
hez szoktatásban a dunaújvárosi uszodában.

Október 28-án a Vackor csoport óvodásai is köszöntötték a köz-
ség idős embereit.

November 18-án részt vettünk a Kovács István sportoló által 
szervezett „ Miklás-futásban”.

November 12-én tartottuk – immár 10. alkalommal – a ha-
gyományos Márton-napi jótékonysági bálunkat. Hálásak va-
gyunk, mert a szervezés, az adakozás, a segítés jellemezte 
partnereinket. Minden segítőnek, résztvevőnek nagyon kö-
szönjük a támogatását. A bevétel 316.390,- Ft,  a mi kis ren-
dezvényeink sorában példátlan, kiemelkedő.

A nyereséget a több éve gyűjtött SZMK pénzhez tesszük s ta-
vasszal az óvoda udvarán lévő elavult játékokat cseréljük, újakkal 
bővítjük. Nagyon köszönjük!

November 20-án munkával, ajándékkal segítettük a Mezőfalván 
működő alapítvány hagyományos bálját.
Az elkövetkező programok:
– Őszt záró játszóház (nyílt délelőtt a szülőkkel-gyermekekkel): 

November 26. (péntek) 10 óra
– Fél napos nyitva tartás (Nevelési értekezlet Mezőfalván):         

November 29. (hétfő)
– Mikulás az óvodában:               

December 6. (hétfő)
–  Bábszínház Mezőfalván (a három intézmény együtt):         
 December 8. (szerda) délelőtt
–  Karácsonyi ünnepség az óvodában: 
 December 17. (péntek) 10 óra
– Fél napos nyitva tartás (ünnepi évbúcsúztató Mezőfalván): 
 December 21.(kedd)
– Téli szünet, az óvoda zárva:     

December 22- 2011. január 2-ig.
– Első óvodai munkanap: 2011. január 3. ( hétfő).

Hajdu Annamária 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy informatikai átszervezés miatt 
Daruszentmiklós község Polgármesteri Hivatalában az elekt-
ronikus elérhetőségek 2010. október 11-től az alábbiakban 
közölt címekre változtak.

Rauf Norbert polgármester
Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Daruszentmiklósiak!

Név
Beosztás, 
tevékeny-
ségi kör

régi e-mail cím új e-mail cím

Rauf Norbert polgármester
daruszentmiklos@

vnet.hu
polgarmester@

daruszentmiklos.hu

Pulainé Varga  
Gabriella

jegyző
daruszentjegyzo@

invitel.hu
jegyzo@

daruszentmiklos.hu

Mészárosné 
Sevella Izabella, 
Tamási Katalin

pénzügy,  
gazdálkodás

polghiv.gallaine@
invitel.hu

penzugy@
daruszentmiklos.hu

Győriné Tar 
Edit

helyi adó, 
anyakönyv,  
népesség,  

választás

polghiv.gyorine@
invitel.hu

ado@
daruszentmiklos.hu

Balázsné  
Pető Adrienn

igazgatás,  
iktatás

polghiv.adrienn@
invitel.hu

igazgatas@
daruszentmiklos.hu

dr. Szabó  
Katalin

szociális és 
gyámügyek

polghiv.kata@ 
invitel.hu

szocialis@
daruszentmiklos.hu

Gráczer  
Zsuzsanna

gyermekjóléti 
szolg. és  

családsegítés

csalads@
daruszentmiklos.hu

Molnár  
Szilvia, Zsebők 
Zoltánné Virág 
Csilla, 

szociális  
gondozás

hazigondozo@
daruszentmiklos.hu

Nagy Veronika védőnő
vedono@

daruszentmiklos.hu

Nagyon megbízható, szupertitkos 
forrásból szerzett értesüléseinket 
illetékes helyen megerősítették, 
így immár teljességgel bizonyos, 
hogy falunkban ebben az évben 
december 4-én megy a 14 év alatti 
gyermekekhez a Mikulás…

Hohohohóóóóóóóóó!
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Karácsonyváró 
programok
Adventi gyertyagyújtásra várja  a 
Falulánc és az önkormányzat a 
daruszentmiklósiakat a négy adventi 
vasárnapon, 16 órától a Barátságház-
ba. 

November 28-án, Advent első vasár-
napján 13-15 óráig süteménysütő ver-
seny és annak értékelése, kézműves 
foglalkozás és a Kertbarát Kör műso-
ra is szerepelt a programban.

December 4-én az iskolások, 11-én 
a Krisztus Szeretete Egyház hittano-
sai, 18-án pedig a Darumadár Nép-
dalkör kedveskedik műsorral a közös 
gyertyagyújtás alkalmából.

Disznótort ült 
a Falulánc
Hagyományos disznótoros rendezvé-
nyét tartotta a Falulánc november 20-án 
a Barátságháznál, ahol az egyesület tagjai 
szorgoskodtak. Délelőtt pecsenye és sü-
temények, a vacsoránál orjaleves és töl-
tött káposzta, sült hurka és kolbász csilla-
pította a résztvevők éhét, na meg finom 
itókák: pálinka, jóféle borok. 

Fogarasi Béláék szokásukhoz híven fél-
re is tettek a húsból, hiszen lesz majd 
még egy, szintén hagyományos csülkös-
körmös pörköltfőzés is.

A jó hangulatú rendezvényről képri-
portban számolunk be:

Mindenki tudja a dolgát, összehangol-
tan dolgozik a csapat
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Abált belsőségek: irány a hurka!

Többemberes feladat az üstpucolás

Hopp, megvan a malac farka!

A kolbászkígyó

Hurkatöltés: móka, kacagás

Már a tűzhelyen az est fénypontja,  
a töltött káposzta 

A Dunaújvárosi Hírlap munkatársai is 
jóízűen fogyasztottak a pecsenyéből 

A hűtőbe is jutott a húsból


