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Kedves Daruszentmiklósiak!

Nagy jelentőségű döntéseket hozott
képviselő-testületünk, amikor egy ökumenikus templom építésének segítéséről,
illetve egy olasz és két erdélyi testvértelepüléssel kötendő testvér-települési megállapodás szándékáról határozott.
Meggyőződésem, hogy a templom az itt
élők lelki életére már az építése idején is
nagy és nagyon jó hatással lesz, míg a testvér-településeinkké váló olasz és erdélyi
falvakban élőkkel születő barátságok révén családjaink, gyermekeink számára még jobban kinyílhat a
világ; e kezdeményezés gazdag emberi, kulturális kapcsolatokat terem, valamennyiünk épülésére szolgálva. Szeretném, ha
e nagyformátumú ügyekben Önök velünk szorosan együttműködnének, és mindenki odatenné magát, tudását, szorgalmát,
kapcsolatrendszerét községünk javát szolgáló kezdeményezéseinkhez, ide értve a közterületeink karbantartásában, illetve
településünk közbiztonságának javításában nyújtandó segítségüket is!
Úgy érzem, most igazán nagy dolgok történnek kis településünkön, amelyek még inkább összekovácsolják közösségünket. Daruszentmiklós most nagyobb sebességbe kapcsol.
Mindenkire számítunk, hogy megvalósíthassuk a megálmodott
szép célokat!
Tisztelettel:
Rauf Norbert polgármester

A képviselő-testületi ülésen
történt
A 2011. május 11-ei rendkívüli ülésen Daruszentmiklós
község Képviselő-testülete
• megalkotta a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére a
rendeletét, melyről részletesen is olvashatnak a lapban;
• újraalkotta az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló rendeletet, melyben egybeolvadva jelenik
meg a Daruszentmiklós Községért Díj és a Díszpolgári Cím
odaítélésének lehetősége;
• támogatta a Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-átszervezési tervezetét;
• jóváhagyta az önkormányzat 2010. évre vonatkozó belső
ellenőrzési összefoglaló jelentését és beszámolóját;
• elvi támogatását adta a Daruszentmiklóson társadalmi erőből és összefogásból megépülő ökumenikus templom létrejöttéhez, ennek érdekében költségvetési alszámlát nyit,
ahová az adományok érkezhetnek.
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Templomot építünk

MEGHÍVÓ

SZENTIVÁNÉJI RENDEZVÉNY
A Falulánc Szövetség

2011. június 25-én,
a „Nagy” Iskola udvarában tartja
hagyományos Szentivánéji programját,
melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
Fogarasi Béla, a Falulánc vezetője

Testvér-települési kapcsolatok
A Daruszentmiklósi Önkormányzat testvér-települési kapcsolatot létesít három másik európai településsel:
- az olaszországi Vaglio Serra és
- az erdélyi Miklósfalva és Csíkkozmás
helységekkel.
Ennek keretében az idei falunap hetében, azaz a 2011.
augusztus 22-ei héten vendégül látjuk az e településekről érkező látogatóinkat. A szállást elsősorban helyben, családoknál
szeretnénk biztosítani.

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselő-testület a támogatását adta ahhoz, hogy a községünkben jó szándékú, segítőkész emberek segítségével, közös
adományokból egy ökumenikus templom épülhessen fel, ami
minden, Jézus Krisztusban hívő keresztény felekezet helyeként
egyaránt szolgálna. A templom terveit a település egy helyi támogató családtól kapta ajándékként.
A Képviselő-testület egy elkülönítetten kezelt alszámlát biztosít a pénzbeli adományok gyűjtésére, melynek száma:
11736037-15365886-10310001,
valamint csekkeket készíttetett, melyekből ezzel az újsággal
együtt minden háztartásba eljuttatunk, ill. a csekkek megtalálhatók lesznek a település kereskedelmi szolgáltatóinál és a
Polgármesteri Hivatalban is.
Folytatás a 3. oldalon
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Figyelem! Parlagfű!
A parlagfű-szezon közeledtével tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a tulajdonos,
illetve földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani!
Fentiek elmulasztása esetén 2011. július 1. napját
követően közérdekű védekezést rendelünk el, melynek
költségét az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles
megfizetni, továbbá aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, annak növényvédelmi bírságot kell fizetnie. A növényvédelmi bírság mértékének megállapítása a
parlagfűvel szennyezett terület nagyságának alapul vételével
történik, az összege minimum 15.000 Ft, de akár 5 millió forint is lehet. Az ellenőrzés folyamatos, belterületen a jegyző, külterületen a körzeti földhivatal szakemberei tartanak
rendszeresen ellenőrzést!
Felhívjuk tehát a lakosság figyelmét, hogy megelőzve a
jogkövetkezményeket, mind belterü-leti, mind külterületi ingatlanjaikat tartsák parlagfű-mentesen egészen az őszi
fagyok beálltáig!
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Tiszta udvar, rendes ház
Tájékoztatás a „Tiszta udvar, rendes ház” cím rendelkezéseiről
Daruszentmiklós község Képviselő-testülete a 11/2011.
(V.12.) sz. önkormányzati rendelettel „Tiszta udvar, rendes ház”
cím alapításáról döntött, Daruszentmiklós község szépítése,
a kulturált környezet kialakítása érdekében. Az elismerés
formája: „Tiszta udvar, rendes ház … év” (az idén: 2011. év) feliratú, 20x30 cm nagyságú, falra szerelhető tábla, valamint egyszeri tárgyjutalom.
„Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve –használónak, akinek az ingatlana
és az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe, és akinek
az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott.
A cím elnyerésére a Képviselő-testület javaslattételi felhívást
tesz közzé a helyi újságban minden év május 31-ig (a jelen lapszám
melléklete). A jelölést adatlapon lehet benyújtani minden év
június 30-ig (a jelen lapszám melléklete). A cím elnyerésére
jelölést tehet valamennyi daruszentmiklósi lakos, ingatlantulajdonos. A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt minden év július 30-ig. A cím nyertese írásban értesítést kap.
Az elismerést a falunap rendezvény keretében, az ünnepélyes
eredményhirdetést követően, a polgármester adja át.
A Képviselő-testület visszavonhatja a címet, amennyiben az
ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen, ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett.
Kedves Daruszentmiklósiak!
Kérjük, járjanak nyitott szemmel a faluban, és bátran tegyenek javaslatot e nemes és jó hagyományt felelevenítő cím odaítélésére!
Szépítsük együtt Daruszentmiklóst!
Rauf Norbert
polgármester
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Testvér-települési
kapcsolatok
Folytatás az 1. oldalról

2011. május 31-ig várjuk azon családok jelent
kezését, akik szívesen elszállásolnák és vendégül
látnák (néhány nap reggeli és vacsora biztosításával)
érkező vendégeinket. Felhívjuk figyelmüket, hogy
várhatóan ezek a vendégül látó családok tudnak majd a
testvértelepülésen vendégként megjelenni a visszalátogatásunkkor!
Az
Önkormányzat
igyekszik a vendégeik számára programokat biztosítani
(például Budapest,
Székesfehérvár látogatása, fürdőhelyen
pihenés stb.), valamint közös programokat is kíván szervezni, melyeken a fogadó családok is
részt vesznek.
Körülbelül 20-25 fő
olaszul és 20-25 fő magyarul beszélő látogató
várható (családonként
2-3 fő általában). Természetesen a társalgás
érdekében ingyenesen
biztosítunk az olasz
családokat fogadóknak nyelvtanulási lehetőséget!
Kérjük, a jelentkezők azt is jelöljék meg, hogy milyen nemzetiségű vendégeket fogadnának elsősorban. A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatalban 2011. május 31-ig kérjük
leadni!
A településekről a www.daruszentmiklos.hu oldalon
hamarosan közzéteszünk információkat.
Bízom benne, hogy minél több jelentkező lesz, és együttesen meg tudjuk mutatni településünk értékeit!
Rauf Norbert
polgármester

Íjászverseny a Faluparkban
Hagyományos íjászversenyét rendezte május 21-én a Magyar
Hagyományőrző és Lovas Egylet. A helyi és környékbeli településekről (Kulcsról, Dunaújvárosból és Baracsról) érkezett íjászok versenyét versenyt Rauf Norbert polgármester úr nyitotta meg.
A szervezők ezúton köszönik meg a Daruszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnak, a Falulánc Szövetségnek az együttműködést és
a sok segítséget a szakácsoknak, a Kovács családnak, akik nagyon
finom és bőséges étellel látták el a versenyzőket és a vendégeket. Az egész napos verseny nagyon jó hangulatban és - szerencsére - szép időben zajlott. (Külön köszönet illeti Virág Hajnalkát
és Stadler Melindát, akik a verseny eredményeit, a lapzártára való
különös tekintettel, gyorsan eljuttatták a szerkesztőhöz!)

Iskolai hírek
Gyereknap:
Iskolánkban
hagyományosan évről-évre színes
rendezvénnyel várjuk a
gyerekeket 2011. május
30-án a Gyereknap alkalmából. Az idei tanévben
a Szülői munkaközösséggel együttműködve a dunaújvárosi Tanuszodába visszük el
a gyerekeket, ahol játékos vízi feladatok várják őket. Ezen a
napon minden tanulónak az Önkormányzat ingyen biztosítja az étkezést.
Pályázat:
Örömmel értesítjük az olvasókat, hogy iskolánk idén is sikeresen pályázott a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
integrált oktatására. Ennek keretében a programban résztvevő tanulók 2011. június 11 – június 15 között ingyenes 5 napos balatoni táborozáson vehetnek részt.
Ballagás és tanévzáró:
2011. június 17-én 17 órakor
tartjuk ballagási és tanévzáró
ünnepélyünket, melyre minden érdeklődőt szeretetettel
várunk.

Stadler Melinda lóról céloz

Az iskola dolgozói

Az MHLE eredményei:
Gyerek fiú tradicionális íj kategória: II. Dienes Dominik,
Gyerek lány tradicionális kategória: I. Láposi Klaudia,
Felnőtt női tradicionális íj kategória: III. Virág Hajnalka Anett,
Felnőtt férfi vadászreflex íj kategória:
II. Kovács László, III. Láposi Ferenc,
Felnőtt női vadászreflex íj kategória:
I. Rusznyák Renáta, II. Nagy Adrienn,
Távlövészet: I. Kovács László

Templomot építünk
Folytatás az 1. oldalról
Kérjük, anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák az ökumenikus templom felépítését, hiszen egy település életéhez szervesen hozzátartozik a gyülekezeti hely is, ami a mi önállóvá válásunk óta hiányzik községünkből!
Nemcsak pénzbeli adományokra számítunk, hanem szívesen
vesszük szakemberek részvételét is a kivitelezésben, a speciális,
középületekhez kötött kötelező egyéb tervezési munkákban, valamint számítunk kivitelezéshez szükséges építőanyag felajánlásokra is!
Adományokat természetesen nemcsak daruszentmiklósi lakosoktól várunk, hanem mindenki ismeretségi köréből, akár a határainkon túlról is.
Az adománygyűjtéssel kapcsolatban igénybe kívánjuk venni a
médiát, ill. az internet világát is.
Ezen elképzelésünkkel megkeressük az egyházak elöljáróit is.
Természetesen együttes erővel szeretnénk véghezvinni elképzelésünket.
Kérjük Önöket, ki mivel tudja, támogassa jó szándékú kezdeményezésünket!
A Képviselő-testület nevében:
Rauf Norbert polgármester
Hirdetés
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Védőnői tanácsok – Csecsemőtáplálás II.
Hozzátáplálás

A WHO (Egészségügyi Világ Szervezet) ajánlása szerint az egészséges csecsemő optimális táplálási módja a hat hónapos korig tartó - igény szerinti - kizárólagos szoptatás, amely -hozzátáplálás mellett - egy éves korig a domináns táplálási mód. Amennyiben az anya
nem tud szoptatni, a háziorvos vényköteles tápszert ír fel az újszülöttnek vagy a csecsemőnek. A TB (társadalombiztosító) hat hónapig teszi lehetővé a család számára a tápszer kedvezményes beszerzését. Így a hozzátáplálást a mesterségesen táplált csecsemőknél
előbb elkezdjük (4,5 - 5 hónapos korban), mint a természetesen
táplált anyatejeseknél (6 hónapos korban).
Egyszerre csak egy ételt, kis mennyiségben (10-20 g) adjunk, és
fokozatosan emeljük az adagot. Célszerű 2-4 hét alatt kiváltani egy
szopást/tápszert. Az új ételek 3-5 nap különbséggel kövessék egymást, de abban az esetben, ha valamely új ételt a csecsemő nem
fogyaszt szívesen, vagy problémát okoz, ne erőltesse annak folytatását! Utoljára váltsuk ki a reggelit és a vacsorát! A csecsemőnek a
napi 5-6-szor étkezésekre van szüksége. Ha a gyümölcsöt választjuk, akkor az alma és az őszibarack után óvatosan idénygyümölcsként: a sárgadinnye, a meggy, a cseresznye, a jó minőségű, hámozott szilva, majd a toleranciának és érzékenységnek megfelelően
körte, déligyümölcsök (narancs, banán stb.) következnek. A gyümölcsöt lé, majd pép formájában adjuk! Csecsemőnél kerüljük az
apró magvas (hashajtó hatású), nehezen tisztítható, hisztamin-felszabadulást kiváltó (eper, málna) gyümölcsöket! Ne cukrozzuk, ne
adjunk hozzá kekszet, babapiskótát! Friss hiányában mélyhűtött
gyümölcs is adható.
A főzelékfélék bevezetését a burgonyával kezdjük, és a csecsemőkor idején leginkább ezzel történjen a sűrítés is. Texturáltság
szempontjából a csecsemő kora és a zöldség fajtája szerint döntünk passzírozás vagy turmixolás mellett (zöldborsó héját csak
passzírozással lehet eltávolítani). Darabosan csak akkor adjuk, ha
már zápfogai is vannak, amelyekkel meg tudja őrölni a főzelékrészeket. A rágásra szoktatást általában 8-10 hónapos kor körül kezdjük úgy, hogy egy-egy nagyobb, de egészen puha darabot hagyunk
a főzelékben, amit az ínyével összenyomhat. A főzelék kezdetben
mézsűrűségű, később a csecsemő ízléséhez igazodik.

Toborzás

Tisztelt Lakosság!
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben bármelyikük úgy érzi, hogy önzetlenül tenni szeretne településünk
közbiztonságáért, jelentkezzen polgárőrnek a vezetők bármelyikénél.
A Daruszentmiklósi Polgárőrség 2011. május 19-én megválasztott vezetői: Láposi Ferenc elnök, Herczeg János elnök helyettes, Puskás Gábor titkár, Berg László szolgálatvezető, Kloó
Gabriella gazdasági ügyintéző.
Tisztelettel:
Láposi Ferenc, elnök

Hirdetési lehetőség!
A képviselő-testület lehetőséget biztosít a Daruszentmiklósi
Napló hasábjain hirdetések megjelentetésére.
A hirdetés díjai bruttó összegben: (A hirdetési díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.)
1 oldal:
10.000 Ft
1/2 oldal:
5.000 Ft
1/4 oldal:
2.500 Ft
1/8 oldal:
1.300 Ft
apróhirdetés:
500 Ft
Hirdetést feladni minden hónap 20-áig, a hirdetési díj meg
fizetésével egyidejűleg, a Polgármesteri Hivatalban lehet.
Pulainé Varga Gabriella, jegyző
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A burgonya után a sárgarépa, a cékla, a saláta, a sütőtök, a szelőtök, a gesztenye, a brokkoli, a kelbimbó, a spenót, a zöldborsó,
a zöldbab és a spárga következzék. Spenótot, sóskát magas oxalát
tartalma miatt csak hetente egy alkalommal adjunk! Magas, nehezebben emészthető rosttartalmuk miatt a kelkáposztát, karalábét,
karfiolt csak 9 hónapos kor után próbáljuk meg! Főzelékekhez biotermesztésű zöldség lenne az ideális, de ennek hiányában mindenképpen törekedjünk arra, hogy ellenőrzött beszerzési helyről vásárolt alapanyagot használjunk! A főzelék komplettálás és a vashiány megelőzése céljából 7-8 hónapos kortól adjunk húst is! (Fiatal állattól, zsírtalanított, elsősorban baromfi és sertéshúst.) Húskészítményt, felvágottat ne használjunk! A hal (szálkamentes édesvízi) adása hasznos lenne, de fokozott figyelmet igényel a túlérzékenység gyakorisága szempontjából. (A csirkemáj adása előnyei
mellett a máj méregtelenítő-szerv szerepe miatt meggondolandó.
Legfeljebb hetente egyszer, a fiatal állaté adható.) Állati fehérje
komplettálásra a tojás is hasznos, de allergizáló tulajdonsága miatt
csak 8 hónapos kortól ajánlott a főtt tojásnak a szétválasztott sárgája, majd 1 év felett a fehérje.
Tehéntejet 12 hónapos kor alatt ne, de tejterméket (sajt, túró,
joghurt) már (a családi anamnézistől függően) kis mennyiségben
adhatunk, legkorábban 8-9 hónapos kortól. A főzelékbe 6-7 hónapos kortól növényi olaj adása is ajánlott (1 dl-hez 1 kávéskanál).
Az ételt lehetőleg ne sózzuk és cukrozzuk! Nagyobb csecsemőnél alkalmazhatunk enyhe fűszerezést (só pótló), pl. zöldpetrezselyem, kapor, fehérrépa, paradicsom stb., 1 éves kor alatt a méz és a
gyógyteák esetleges pollentartalmuk miatt nem javasolt. Az olajos
magvak sem adhatók az allergizálódás veszélye miatt.
A 8-9-ik hónaptól be lehet vezetni a „rágcsálnivalókat” is. Amikor már a szem-száj-kéz mozgása összerendezett, felügyelet mellett, puha zöldségdarab, sárgadinnye, banán, kiflivég stb. adható a
csecsemő kezébe.
Nem szabad elfelejteni, hogy a hozzátáplált csecsemőnek továbbra is szüksége van az anyatejre vagy a tápszerre, legalább egy
éves koráig!
Nagy Veronika védőnő

Szépítsük falunkat!
Akár érintettként, akár itt élőként megtapasztalhatták, hogy a
2011. évben megváltozott a közmunka-program. Sajnos szigorúbb feltételekkel, pályázati úton, csökkentett létszámban és
munkaidőben (4 órás foglalkoztatásban) tudunk közmunkásokat alkalmazni. Ezzel a település tisztántartása, gondozása
nehézkessé vált, nem tudjuk a már megszokott, folyamatosan
rendben tartott közterületi képet biztosítani.
Ezért kérjük a Tisztelt Lakosság, az Önök segítségét; kérjük,
vegyenek részt a falu szépítésében, rendben tartásában! Kérjük,
az ingatlanjuk előtti közterületet és környékét kaszálják le, tartsák gyommentesen! Amennyiben módjuk és lehetőségük van
rá, virágosítsák, szépítsék környezetüket!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a falunk szép és rendezett
összképet mutasson!
Köszönettel:
Rauf Norbert polgármester
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