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Íjászversenyt rendeztünk hazai pályán
Első ízben rendezett a daruszentmiklósi
Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület
íjászversenyt, 2010. május 22-én, hazai pályán.
Az egyesület 17 fővel alakult. Első versenyükön 16 célra lőttek a versenyzők, melyek
között sima fita lőlapok és mozgó célok, mint
malom, állatos lőlapok, himba, rugós kocka
is szerepelt – tudtuk meg Medve Attilától, az
egyesület elnökétől. A rendezvényen a Balogh család csapata, Baracsról, a dunaújvárosi Kerecsen Íjász Klub, és a kulcsi Turul Íjász
Egylet, valamint a Pentelei Szabad Íjászok
vettek részt. Félő volt, hogy a szeszélyes időjárás, a jelentős esőzés elmossa a versenyt,
de az ég kegyelmébe vette a szervezőket. Jóízű közös ebéddel zárult a rendezvény.
A MHLE Kupa I. Íjászversenyének eredményei, kategóriák szerint:
Lány tradicionális
I. Virágh Dorottya (Kulcsi Turul Íjász Egylet)
II. Balogh Aletta (Balogh család, Baracs)
Fiú tradicionális
I. Balogh Kristóf (Balogh család, Baracs)
II. Krizer Bence (Kerecsen Íjász Klub)
III. Czuppon Benedek (Kerecsen Íjász Klub)
Női tradicionális:
I. Keszi Viktória (Kerecsen Íjász Klub)
II. Stadler Melinda (MHLE)
III. Balogh Ildikó (Balogh család, Baracs)
Férfi tradicionális:
I. Lakatos István (Kerecsen Íjász Klub)
II. Nagy Attila (Pentelei Szabad Íjászok)
III. Dienes János (Kerecsen Íjász Klub)
Férfi vadászreflex:
I. Biber Bálint(MHLE)
II. Dr. Horváth Zsolt (MHLE)
III. Gödér Sándor (MHLE)
Csapatverseny:
I. Balogh család, Baracs (Csaba, Ildikó, Kristóf, Aletta)
II. Kerecsen Íjász Klub, Dunaújváros
III. MHLE, Daruszentmiklós
Gyermek távlövészet:
I. Balogh Kristóf (Balogh család, Baracs)
II. Dienes Dominik (MHLE, Daruszentmik
lós)
III. Czuppon Benedek (Kerecsen Íjász Klub)
Felnőtt távlövészet:
I. Dr. Horváth Zsolt (MHLE, Daruszentmik
lós)
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Az egyesület nevében köszönetet mondok a megjelent csapatoknak a részvételért, és valamennyi támogatónknak,
segítőnknek, akik munkájukkal vagy más
módon hozzájárultak első íjászversenyünk sikeres megrendezéséhez:
– Rauf Norbert polgármester úrnak és
feleségének,
– a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
– Varga József kisapostagi keramikusnak
az egyedi díjakért,
– Kovács Istvánnénak, szakácsunknak és
családjának a finom ételért,
– Valler Csaba erdésznek
– a Falulánc Szövetségnek
– és a fogatolásért
Tisztelettel: Medve Attila MHLE elnök

MEGHÍVÓ

Kedves Olvasóink, Barátaink!
Ezúton szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt
SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁGUNKRA,
melynek időpontja: 2010. június 26.,
helye: Daruszentmiklós,
általános iskola udvara.
Program:
– játékos vetélkedők kicsiknek
és nagyoknak
– grillezés, szalonnasütés,
– tüzes íjász bemutató,
– tűzugrás,
– élőzenés szabadtéri bál,
Tisztelettel: Falulánc Szövetség

FELHÍVÁS!
Az idei esztendőben is megrendezzük
a DARUSZENTMIKLÓSI KÖNNYŰZENEI FESZTIVÁLT,
2010. június 19-én, 10 órai kezdettel.
Immár negyedik alkalommal várjuk a jelentkező zenekarokat és szólóénekeseket,
hogy megmutathassák tudásukat a hozzáértő zsűri előtt. A rendezvényre elfogadta
meghívásunkat három fekvenyomó világbajnok is, akik színes műsorukkal
szórakoztatják az ide látogató közönséget.
Többek között fellép a daruszentmiklósi Darumadár Dalkör
a Piál a Föld című humoros Hofi-paródiával,
mellyel Székesfehérváron bekerült a legjobbak közé, a Gálára.
A rendezőség, a Darumadár Dalkör és az Önkormányzat szeretettel várja
minden idelátogató vendégét!
Délidőben ebédosztás következik, hogy az éhes pocakok megteljenek.
Délután kareoke verseny várja a résztvevőket, este buli éjfélig!
Töltsünk együtt egy jó napot az élőzene árnyékában!
Jelentkezőket még mindig várunk fellépésre! Érdeklődni: 06-30-562-59-68
Tisztelettel: a Szervezők

Gyermeknap alkalmából sok szeretettel köszönjük a daruszentmiklósi gyermekeket!
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A Szederinda Óvodában történt

Iskolánk hírei

A tavasz óvodásaink életében sok színes, vidám programot hoz
magával. Az elmúlt másfél-két hónapban szinte hetente történt
itt valami.
– Szülői igényként jelentkezett a gyermekek fotózása, melyet
április 21-én megvalósítottunk, mindenki teljes elégedettségére
már elkészültek a kért fotók.
Május 22-én, a Bartók Táncszínház mese előadását nézhettük
meg ismét. Nagyon színvonalas zenével, koreográfiával, jelmezes megoldásokkal, népi humorral, mesei fordulatokkal találkoztunk.
Április 23-án polgármesterünk, Rauf Norbert közreműködésével születésnapi koszorú került névtáblánkra. Ezt rövid verses,
dalos ünnepség követte, s ezután kezdetét vette a Föld napi
program. A gyermekek 70 db róka figurát kerestek meg, természetesen jutalmat is kaptak, összegyűjtöttük az óvoda körül eldobált csoki-papír és egyéb hulladékot.
„Milyen jó lenne, ha nap-mint nap nem a földre, hanem a szemetesbe kerülne, amit az itt elhaladók eldobnak. Akkor együtt
tennénk környezetünk tisztaságának megőrzéséért, Földünk
megóvásáért.”
Tapostunk PET palackot, rajzversenyt is tartottunk. A szülők,
nagyszülők segítségével rendbe tettük virágos kertünket, muskátlit palántáztunk, és veteményeztünk. Később a kikelt sárgarépát, hagymát, karalábét majd a gyermekekkel gondozzuk, s
fogyasztjuk el.
Április 30-án a fiúk májusfát díszítettek, s a lányokkal körbe
táncolták, akik kis szalagokkal díszített pálcát adtak ajándékba.

„Kis matematikus” versenyt rendezett 2010. április 30-án a
pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola, melyre iskolánk is meghívást kapott.
A versenyen 4. évfolyamon tanuló diákok vehettek részt, akik
háromfős csapatokkal indulhattak. A Benedek Elek Tagiskola egy
csapattal nevezett, név szerint:Sági Alexandra, Menyhárt Attila, Tar
Gergő.
A rendkívül izgalmas és élménydús megmérettetésre előzőleg sokat készültek diákjaink, így a résztvevő 7 csapat közül második helyezést értünk el.
Felkészítő és kísérő tanító: Doszpodné Kiser Edit
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Ballag már a vén diák …
Nemcsak végzőseink életének, de településünk közéletének is
egyik kiemelkedő eseménye az iskolai ballagás és a tanévzáró ünnepély, melyet idén 2010. június 18-án 16 órakor tartunk a „Nagyiskolában”
A 2009/2010-es tanévet 97 kisdiák fejezi be intézményünkben, s
közülük kilencen – Berg Balázs, Boglacsik Mariann, Csordás István,
Geiszt Szabolcs, Horváth Dorina, Kiss Szilvia, Menyhárt Melinda,
Molnár Alinka, Szalai Dávid - búcsút is vesznek tőlünk. Ők már szeptembertől különböző középfokú oktatási intézményekben – öten
érettségit adó iskolában, négyen szakiskolában – folytatják tovább
tanulmányaikat. Számukra elérkezett az a pillanat, amikor kilépnek a
biztonságot jelentő falak közül, és ki erre, ki arra, de mindannyian új
utakon indulnak tovább. Útravalóul Arany János szavaival kívánunk
sok sikert és kitartást az előttük álló rögös út bejárásához!
Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot.
		
/Arany János/

Május legszebb ünnepe az édesanyák köszöntése. Óvodánkban a két csoport két délután dalos-verses, megható műsorral,
virággal készült az örömszerzésre.
Május 14-én a középsős és nagycsoportos gyermekek országjáró kirándulására került sor. Ozorán a Pipo várkastély mindhárom szintjének érdekességeit néztük meg, láttuk, hogyan éltek
az emberek (gazdagok-szegények) 600 évvel ezelőtt, milyen eszközöket használtak. Az emeleten a támogató Eszterházy család
afrikai képei és a kitömött vadak kötötték le figyelmünket, a pincében pedig egy óriási kitömött jegesmedve fogadott bennünket. Ozoráról, a Rétszilasi halastavakhoz buszoztunk. Szépen kialakított, parkosított területen csodálhattunk nyíló tavirózsákat,
madarakat, siklót, teknőst a vízben. Az ott berendezett halászati
múzeum, a halászok sárból tapasztott kunyhója is nagyon érdekes volt. A délutáni eső sem okozott gondot, mert egy felállított
sátor alatt találtunk menedéket, s körjátékokkal töltöttük az időt.
Amíg az autóbusz el nem indult, egy rövid futballozásban is részt
vettünk.
Április 15-16-án zajlott az óvodai beíratás. Sajnos, a vártnál
kevesebb gyermeket írattak be a plakátok és az újságban megjelenés ellenére. Tervezzük, hogy tartunk a nyár folyamán egy
pótbeíratást is, melynek időpontját rövidesen eldöntjük.
A mindennapi élet, a programok megszervezése mellett szakmai-módszertani munkánk továbbfejlesztésére is sor került. Az
IPR (Integrált Óvodai fejlesztő Program) keretében több alkalommal adtunk helyt tanácsadásnak, továbbképzésnek. A környékbeli falvakból, Dunaújvárosból is voltak vendégeink.
A napokban értesültünk róla, hogy a januárban újból megpályázott „Zöld Óvoda” címet másodszor is elnyertük, s három évig
viselhetjük. Köszönjük, hogy segítik a zöld-programok megvalósítását.
Május 21-én, pénteken délután a módosított Óvodai Alapprogram feldolgozásával foglalkoztunk, s előkészítettük a helyi nevelési program szükséges módosítását, melyet kormány-rendelet ír
elő számunkra. Szeptemberben már a megújított program szerint kezdjük a nevelési évet.
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További programjaink:
Május 25. (kedd) Nagycsoportosok látogatása leendő tanító
nénijük osztályába.
Május 28. (péntek) 9.30-től Gyermeknap
Minden érdeklődő szülőt, hozzátartozót szeretettel várunk a
nyílt délelőttre! Játsszanak együtt velünk és gyermekeikkel!
Május 31-én Mezőfalvára megyünk. Társóvodánkban meghallgatjuk Papp Rita és Bodnár Attila koncertjét.
Június 1. (kedd) Két óvó néni meglátogatja az elsősöket, hogy
lássák, milyen sokat ügyesedtek, tanultak az iskolában
Június 4-én (péntek) 11.00 órától Nagycsoportosok búcsúja
Június 4-én (péntek) 17.00 órától Tábortűz, szalonnaütés, közös beszélgetés, játékév búcsúztatás minden érdeklődő óvodásnak és hozzátartozójának, a hagyományok szerint
Június 11-én (péntek) Nevelés nélküli munkanap. Tanévzáró
értekezlet az óvónőknek
Június 14-től július 30-ig nyári csoportbeosztás: az óvoda egy
csoporttal üzemel, a dolgozók szabadságának megkezdése.
Augusztus 2-től augusztus 23-ig az óvoda zárva tart (karbantartás, javítás, felújítás).
Augusztus 23-tól augusztus 31-ig nagytakarítás, csoportok rendezése, felkészülés az új tanévre.
Szeptember 1. (szerda) az óvoda első napja (régi óvodások fogadása).
Ekkor kísérjük az évnyitóra az elbúcsúztatott nagycsoportosokat.

Német Nemzetiségi Nap – Mezőfalva
2010.április 29-én mi is részt vettünk a mezőfalvi Német Nemzetiségi Napon. 12 tanulónk a Brémai muzsikusok című Grimmmesét játszotta el nagy sikerrel. Sokat készültünk a fellépésre,
de úgy gondolom, megérte a fáradságot. Nagyon színvonalasra
sikerült a műsor, annak ellenére, hogy néhányan még csak ebben az évben kezdték tanulni a német nyelvet. Sokan megdicsérték a gyerekeket, oklevelet, ajándékokat kaptak.
Szereplők:
6.o.: Dombi Erzsébet
4.o..Kanderka Alexandra
Gégény Krisztina
Kanderka Hajnalka
Molnár Vivien
Menyhárt Attila
7.o.: Balla Dávid
Sági Alexandra
Kiss Dóra
5.o.: Láposi Klaudia
Nagy Viktória
Menyhárt Nikoletta
Felkészítő tanárok: Hajas Dóra
Szilágyiné Majoros Márta
A színdarabot még egyszer előadjuk az iskolai Gyereknapon,
május 28-án 8 órakor.

Tisztelt
Daruszentmiklósiak!
A napokban valamennyi választópolgár névre szóló levelet kap/kapott a
kisebbségi önkormányzat választásával kapcsolatban.
Néhány szóban tájékoztatom Önöket az eljárásról és a teendőkről:
A kisebbségi önkormányzat választásában az a választópolgár vehet
részt, aki szerepel a kisebbségi választási nyilvántartásban (kisebbségi
választói jegyzék).
A választópolgár egy kisebbségi választói jegyzékben szerepelhet.
Kisebbségi választás kitűzése
A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására négyévenként került sor, amelyet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján rendeznek (amennyiben a
törvény által rögzített feltételek adottá válnak).
A települési kisebbségi önkormányzati választások kitűzése a helyi választási bizottságok hatáskörébe tartozik.
Az egyes kisebbségek képviseletére akkor lesz lehetőség, ha megfelelő
számú kisebbség él a településen.
A törvény akkor engedi meg a választás kitűzését, ha a kisebbségi választói névjegyzékbe vett választópolgárok száma a választás kitűzésének
napján eléri a 30-at. A választópolgárok minimális száma tehát 30 fő.
Emellett a választás akkor tartható meg, ha legalább 5 – jelölő szervezet által delegált – jelölt indul a kisebbségi választáson. A jelölőszervezet az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett társadalmi
szervezet (ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
törvény szerint bejegyzett szervezetet), amelynek alapszabályában rögzített célja a nemzeti és etnikai kisebbség képviselete.
Jelöltként csak az indulhat a kisebbségi választásokon, aki szerepel a
kisebbségi választói jegyzékben.
A jelölt nyilvános nyilatkozatot tesz. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a kisebbség képviseletét, ismeri nyelvét, kultúráját és
hagyományait, korábban volt-e más kisebbségi önkormányzat tagja vagy
tisztségviselője. A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

Ha végre itt a nyár …
A tanév zárásaként immár negyedik alkalommal rendezzük meg
2010. június 21-23. között nyári napközis táborunkat. Idei rendezvényünk azonban mégis más lesz, mint az eddigiek, hiszen önkormányzatunk – egy sikeres Leader pályázatnak köszönhetően – komoly anyagi támogatást tud nyújtani ehhez.
Táborunk témájául – „Ép testben, ép lélek” – napjaink egyik legaktuálisabb kérdését szánjuk, ezt szeretnénk új nézőpontból bemutatni
tanulóinknak, hiszen az egészséges életmód és a környezettudatosságra nevelés sikeressége elengedhetetlen feltétele környezetünk
élhetőbbé tételének. Ennek érdekében háromnapos programunkat
úgy kívántuk összeállítani diákjaink számára, hogy ráirányítsuk figyelmünket a helyes táplálkozás, a mindennapi testmozgás fontosságára,
a hulladékok újrahasznosításának és a környezetvédelemnek a jelentőségére.
Tanulóink ellátogatnak a rácalmási öko-parkba, az iváncsai tanuszodába. A mozgás sokszínű lehetőségét bemutató sportversenyeken, néptánc oktatáson vesznek részt, valamint olyan kézműves alkotásokat is létrehoznak, melyek alapanyagául hulladékot használnak
fel. A tábort az Alma együttes Ökoriadó című koncertje zárja.
A szervezés során az volt a fő szempontunk, hogy az intézményünkben tanuló összes kisdiák számára olyan ingyenes táborozási
lehetőséget biztosítsunk, ahol hasznosan tölthetik el nyári szabadidejük egy részét. A programsorozat olyan szórakoztató tanulást tesz
lehetővé, amelyben mindenki aktívan részt vesz majd. Bízunk benne,
hogy a tábor zárását követően elmondhatjuk, sikerült elérnünk célunkat!
Tájékoztatom Önöket, hogy Daruszentmiklós községben a 2010.
április 11-ei országgyűlési képviselő választás érvényesen és eredményesen lezajlott, így második fordulót nem kellett tartani.
A település választópolgárainak száma: 1030 fő,
Szavazásra megjelent: 628 fő (választópolgárok 61 %-a),
Leadott szavazatok száma
– egyéni jelöltekre: 613 db,
– listás mandátumra: 614 db.
A megszületett eredmény (névsor szerint)
– egyéni jelöltek:
1. Ecsődi László – MSZP: 147 szavazat,
2. Kránitz László Viktor – MDF: 8 szavazat,
3. L. Simon László – FIDESZ-KDNP: 377 szavazat,
4. Rozgonyi Ernő – Jobbik: 81 szavazat.
– Listás mandátum:
1. CIVILEK: 1 szavazat,
2. MDF: 10 szavazat,
3. Jobbik: 87 szavazat,
4. LMP: 19 szavazat,
5. FIDESZ-KDNP: 387 szavazat,
6. MSZP: 110 szavazat.
A választás napján rendkívüli napközbeni esemény, jogorvoslati
időben a választással kapcsolatban kifogás benyújtása nem történt.
Ezúton is köszönöm minden szavazatszámláló bizottsági
tagnak és a Helyi Választási Iroda tagjainak munkáját, részvételét a választási feladatok megoldásában!
Pulainé Varga Gabriella jegyző- HVI vezető
Ha nincs annyi jelölt, amennyi a megválasztható képviselők száma, ebben az esetben a választást nem lehet megtartani.
Tisztelt Választópolgárok!
Daruszentmiklóson eddig nem működött kisebbségi önkormányzat.
Amennyiben bárki kisebbséghez tartozónak vallja magát, és kezdeményezi kisebbségi önkormányzat felállítását, a névre szóló tájékoztatóhoz
csatolt kérelmet ki kell töltenie, és a Polgármesteri Hivatalban kitett urnába el kell helyeznie.
Amennyiben nem tartozik kisebbséghez, illetve nem kívánja választójogát gyakorolni, nincs teendője.
Tehát a kézbesített dokumentumot nem kötelező leadni.
Az eljárás menetét a nemzeti és etnikai kisebbségek jogáról szóló 2005.
évi CXIV törvény szabályozza.
Tisztelettel: Pulainé Varga Gabriella jegyző – HVI vezetője
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Vigyázzunk műemlékeinkre
együtt!
Az 1900-as évek elején állított emlékkereszteket újíttatta fel önkormányzatunk. A Fehérvári út melletti fakereszt környékét a helyi hittanos gyerekek szépítették ki. Mindnyájan gazoltak, kapáltak, és az
otthonról hozott virágokat ültették el a kis kertbe.
Nagyon fontos hogy az elődeink által készített és készíttetett helyi műemlékeinket gyermekeink és unokáink számára is megóvjuk,
közösen vigyázzuk épségüket! Ennek szellemében igyekszünk a
daruszentmiklósi haranglábakat is mielőbb felújítani. Ezekkel az
épített emlékművekkel igazi értékeket őrzünk meg és adunk tovább a jövő generációk számára, erősítve gyökereiket, összetartozásunkat.
Rauf Norbert
polgármester

Tűzoltó leszek…
Daruszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2009. november
7-én alakult meg, 13 fővel. Az egyesület elnöke: Molnár László, parancsnok: Krajczár Arnold. Öten rendelkeznek a Megyei Tűzoltó Szövetség
által szervezett és a Dunaújvárosi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága által lebonyolított 40 órás tűzoltási, katasztrófa-elhárítási és műszaki
mentési tanfolyami végzettséggel.
Az egyesület azért alakult hogy a faluban felmerülő katasztrófák (tűzkár, vízkár, viharkár) elhárításában azonnal be tudjon avatkozni és meg
tudja gátolni további károk keletkezését, amíg a hivatásos tűzoltóság
megérkezik a helyszínre.
Az egyesület céljai:
– ifjúsági csapat felállítása
– a létszám 15-20 főre emelése.
Az egyesület várja mindazon személyek jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni a tűzoltókhoz és akik vállalják a 40 órás alaptanfolyam
elvégzését, legyen az akár felnőtt akár ifjúsági csapattag (Bajtárs).
Az egyesület – bár a nulláról indult – jelenleg egyetlen egy dologgal
nem rendelkezik, ami feladataik ellátásához szükséges, az pedig egy szállítóeszköz, egy tűzoltó autó, amelyet bejegyzésünket követően kaphatunk a Dunaújvárosi Parancsnokságtól. Az egyesület bejegyzése folyamatban van a cégbíróságon.
Sok támogatónk volt eddig is és vannak is, akik segítik az egyesület
munkáját.
Támogatásként Paks város polgármestere, Hajdú János és Bán Attila
tűzoltó alezredes, Paks HÖT Parancsoka 8 db SATLER tűzoltó bevetési
ruhát adományozott egyesületünknek.
A MVM Atomerőmű Zrt. Tűzoltó parancsnoka, Böhm Péter úr 8 db
Rosenbauer tűzoltó sisakot adományozott és egyéb eszközöket, tömlőket, sugárcsöveket.
Ezen kívül a község képviselő-testülete – pályázatunkat elfogadva –
100 ezer forinttal támogatja működésünket.
Minden segítséget és támogatást ezúton is tisztelettel köszönünk! Minden kedves érdeklődőt szívesen várunk!
Az egyesület elérhető:
Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Telefon: 06 20 396 0107 és 06 30 420 3269
e-mail: DSZ.K.OTE@gmail.com

Nőgyógyászati szűrővizsgálat
Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy sikeres volt az előző számunkban közzétett szűrővizsgálati felhívás. A Magyar Posta támogatásával és az ÁNTSZ közreműködésével közösen szervezett
programon közel 50 fő vett részt.
Az orvos elmondása szerint az ellátás „csúcsra” volt járatva.
Általában maximum 40-50 főt tudnak megszűrni egy nap. Tőlünk nagyobb településeken sem jellemző az ilyen mérvű érdeklődés.
Ezúton köszönjük minden közreműködőnek a segítséget.
Rauf Norbert polgármester
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Megújul a ravatalozó
Hamarosan befejeződik a ravatalozó felújítása, az épület és környéke korszerű, a törvényi előírásoknak is megfelelő átalakításon
megy keresztül.
Rauf Norbert polgármester urat a felújítás tartalmáról és költségeiről kérdeztem.
– Milyen változások történnek a ravatalozó épületén és környezetében?
– Új tető készült, kicseréltettük az összes nyílászárót, majd a teljes épület hőszigetelése és külső vakolása készült el. A törvényi előírásoknak is megfelel most már az épület, amelynek akadálymentesítése egy rámpa kialakításával megoldódott. Önkormányzatunk
egy előtetőt is készíttetett, ami a kültéri ravatalozás alapfeltétele
volt. Az épület elülső és oldalsó részét térkő burkolattal és kövezéssel pormentesítjük, míg a ravatalozóépület oldalában egy hatvan
férőhelyes urnafalat alakítunk ki a hamvasztásos temetésekhez.
– Milyen költséggel terheli a fejlesztés az önkormányzatot, és
miből fedezik ezeket a kiadásokat?
– Uniós forrásból készül a ravatalozóépület és környékének felújítása, melyhez a daruszentmiklósi önkormányzat közel kilencmillió forintot nyert pályázaton
– Mikorra készül el?
– Várhatóan május végén átadhatjuk a felújított épületet.

Tavasz van
A hosszú, fárasztó, hideg tél már csak emlék. Megújul a természet
évről évre. Az emberek előbújnak otthonaikból, a Nap melegítő sugaraira kimerészkednek kertjeikbe, földjeikre. A tél okozta levertséget felváltja a tenni akarás, új erőre kapva, mint szorgos hangyák,
teszik a dolgukat az emberek. Gondolatok cikáznak a fejekben, hol
is kezdjék, mi az első lépés, mitől lesz megint szép a virágoskert, a
veteményes, a gyümölcsös.
A falut járva be-bekukkantok a kerítések mögé és látom az elszánt arcokat. Vidáman köszönnek vissza, a mosolygó, szerszámot,
gépet előkészítő felnőtteket kíváncsi gyerekek veszik körül. A
Nap melege selymesen cirógatja arcukat. Mindenki boldog. Elkezdődik a tavaszi munka.
Virágokat ültetnek, ásnak, sorokat húznak, veteményeznek, a
nagyobb földeken megjelennek a munkagépek. Szinte alig marad
parlagon terület, csak a pihentetésre szánt földekbe nem kerül
mag. Egymást segítve szorgoskodnak mindenhol. Család, rokonok,
barátok, teszik a dolgukat, senki nem akar lemaradni. Szépülnek a
házak, az ablakokba virágok kerülnek, a tél okozta hibákat javítják
az utakon.
Sok munkás csinosítja a falut, kezük munkája szinte mindenhol
látható. Az átutazó is észreveszi, mennyi szorgos ember lakik itt.
Szeretek itt élni! Egy jó vezetésű, kis létszámú, de tenni akarással
teli közösség éli itt mindennapjait. Jó érzés tölt el, hogy egy ilyen
közösségben élhetek.
jeti
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