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Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel köszöntjük Daruszentmiklós község idős lakosait, jó egészséget, örömöket,  
szeretetteljes további éveket, életet kívánunk!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata nevében: Rauf Norbert polgármester

Kedves Daruszentmiklósiak!
A Daruszentmiklósi Napló legutóbbi megje-
lenése óta nagyon sok minden történt köz-
ségünkben, ezért most négy helyett nyolc  
oldalon idézzük fel az eseményeket, és 
adunk tájékoztatást a legfontosabb önkor-
mányzati hírekről, információkról. 
Nagy dolog fiatal településünk életében 
minden évben a Falunap, amelyen nemcsak 
az itt élők vesznek részt, hanem a környé-
ken vagy éppen távolabb élő rokonok, bará-
tok, innen elszármazottak is hazalátogatnak, 

és sok más településről érkező vendéget is szeretettel üdvözölhe-
tünk e napon.  Idei falunapunk több szempontból is rendhagyó – 
egyben hagyományteremtő – is volt. Most először adtunk át önkor-
mányzati elismeréseket, és most első ízben fogadtunk Erdélyből 
és Olaszországból érkezett vendégeket – új barátainkat –, akiknek 
a települési vezetőivel alá is írtuk a testvértelepülési együttműkö-
désünknek kereteket biztosító megállapodásokat. Bízunk benne, 
hogy a jövőben mind szorosabbá válik a két erdélyi és az olasz test-
vértelepülésen élőkkel a kapcsolat, az egymást kölcsönösen vendé-
gül látó családok között a jövő nemzedékek életében is fontos és 
jelentős új távlatokat nyitó barátságok szövődnek.

Nemzetünk életének szomorú fordulónapjaira is emlékezünk 
októberben iskolánk tanulóinak rendezvényein: az aradi vértanúk-
ra október hatodikán és az ötvenhatos forradalomra és szabadság-
harcra október huszonharmadikán.

Ünneplésre is van okunk: jól sikerült a szüreti bál, és hamaro-
san újabb óvodai jótékonysági bálra készülhetnek az érdeklődők: a 
Márton napi bál időpontját a hirdetőtáblákon tesszük majd közzé.

Az önkormányzat nevében köszönetet mondok mindazoknak, 
akik rendezvényeink sikere érdekében bárminemű segítséget nyúj-
tottak. Továbbra is számítunk segítő közreműködésükre.

Tisztelettel:
 Rauf Norbert polgármester Folytatás a 2. oldalon

Falunap 2011. 
A  2011. augusztus 27-én megrendezett Falunap ez évben is 

kiemelkedő rendezvénye volt a falunak.  Ez alkalommal első íz-
ben láthattuk vendégül három testvértelepülésünk képviselőit, 
kitelepedtek a leendő új vállalkozások , és igen sok vendég láto-
gatta meg a programokat környező a településekről is. 

Egész nap színes műsorok voltak, mindenki megtalálhatta a 
számára kedves programot. A gyermekeknek bohóc kedveske-
dett, volt arcfestés, hajfonás, körhinta, és a Bóbita együttes szín-
vonalas műsort szolgáltatott.

Napközben veterán motorok és traktorok kiállítását élvezhet-
ték az érdeklődők egy helyi lakos szervezésének köszönhetően. 
A nap folyamán különféle sportesemények, versenyek zajlottak, 
karaoke versenyen is kipróbálhatták énektehetségüket a megje-
lentek. Még Vaglio Serra, az olaszországi testvértelepülés egyik 
képviselője, Ettore Guidotti is nagy örömmel énekelt el három 
olasz slágert, a részt vevők nagy örömére.

Önkormányzati elismerések

Folytatás a 2. oldalon

A Falunap ünnepélyes keretei között Daruszentmiklós Község   
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében adtuk át 
az Önkormányzat által alapított Tiszta udvar, rendes ház; a 
Daruszentmiklós Község Díszpolgára; a Daruszentmiklós Közsé-
gért díjakat. 

A Tiszta udvar, rendes ház címmel díjaztuk a szép és ren-
dezett portákat, amik a község szebbé, jobbá tételét szol-
gálják, bízva abban, hogy ez az elismerés ösztönző minden  
ingatlantulajdonosnak és használónak.  Első ízben ítéltük oda 
ezeket a címeket az idei évben. A Képviselőtestület előzetesen  
pályázatot hirdetett a lakosság körében. A nyerteseket a benyúj-
tott pályázatok közül választották ki. Figyelembe véve a sok aján-
lást, nagyjából minden utcában egy-egy címet osztottak ki.

Ennek megfelelően, a Képviselő-testület döntése értelmében 
2011. évben Tiszta udvar, rendes ház elismerésben részesült:
• Vass Lajos, Fehérvári utca 97/A. szám alatti lakos,
• Elisabeth Römer, Berzsenyi Dániel utca 46-48. szám alatti  

lakos,
• Mészáros Lászlóné, Daru sor 59. szám alatti lakos,
• Körmendi Jánosné, Fő utca 28. szám alatti lakos,
• Mekker Józsefné, Hunyadi utca 12. szám alatti lakos,
• Balázs Csaba, Akácfa utca 13. szám alatti lakos,
• Pető Józsefné, Dániel utca 4. szám alatti lakos,
• Kiss László, Dániel utca 13/A. szám alatti lakos,
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Önkormányzati elismerések
A Képviselő-testület attól a céltól vezérelve, hogy a helyi  közösség 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó 
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedete-
iket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 
utókor elé, Daruszentmiklós Község Díszpolgára címet adomá-
nyozott.

A község díszpolgára a Képviselő-testület döntésének megfelelő-
en 2011. évben Maár Györgyné, Kati néni.  

Kati néni egész életművével 
hozzájárul Daruszentmiklós te-
kintélyének és elismertségének 
emeléséhez, a civil szervezetek 
munkálkodása terén maradan-
dó tevékenységével elősegítette a 
község gyarapodását. 

A Kertbarát-kör vezetésével a 
közéletben több évtizeden át ál-
dozatkész és eredményes munkát 
fejtett/fejt ki. 

Példamutató emberi magatartá-
sának köszönhetően köztisztelet-
ben áll.

A díszpolgári cím átadásával köszöni meg a település az eddigi 
aktív tevékenységét, és jó egészséget kíván az elkövetkező időszak-
ban is, számítva közreműködésére!

Az Önkormányzat az elismerő címek között odaítélte a 
Daruszentmiklós Községért díjat. 

Daruszentmiklós Községért díj adományozható annak a sze-
mélynek, aki kiemelkedően jelentős tevékenységével vagy egész  
életművével a közösségen belül általános elismerést szerzett, hoz-
zájárult a helyi közösség jó hírnevének öregbítéséhez, valamint 
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 

Ebben az évben két személyt részesített ebben az elismerésben 
a Képviselő-testület. Két külön generációból képviseltetve, de min-
denképpen jelezve, hogy a település számít minden ember igye-
kezetére, amivel sokat tesz a faluért, Daruszentmiklós jó hírnevét 
öregbíti. 

E két személy: Valler Lajos és Nagykántó Krisztián.
Valler Lajos az Önkormányzat 

Képviselő-testületének tagja volt 
a 2006-2010. évi választási ciklus-
ban, ellátta az Összeférhetetlensé-
get és Vagyonnyilatkozatot Vizs-
gáló, Pénzügyi Bizottság tagságát, 
aktívan részt vett Daruszentmiklós 
önállóvá válásának folyamatá-
ban, és az azt megelőző időszak-
ban Előszállás Önkormányzatánál 
több cikluson át képviselte Daru-
hegy és Kisszentmiklós érdekeit. 

Sokat segített a helyi emberek-
nek az eddigi élete folyamán az 
élet minden területén. 

Ezúton megköszönjük Valler Lajos eddigi munkáját, és további jó 
egészséget kívánunk.

Nagykántó Krisztián e falu gyermeke. Nagy szeretetben él nagy-
mamájával és testvéreivel.

Elhivatott sportoló, aki akaraterejével, szorgalmával igen nagy 
eredményt és szép sikert ért el: a speciális nyári olimpián, Athén-
ban arany, ezüst és bronz érmet nyert görkorcsolyázásban. 

Az Olimpián a világ minden részéről érkezett 7.500 sportoló 
között az országunk 76  sportolója kiélezett küzdelem során 51 
aranyérmet, 32 ezüstérmet, 25 bronzérmet nyert el az Athénban 
megrendezett ötkarikás játékokon. 

Ezen belül görkorcsolyában  
6 arany, 5 ezüst, 6 bronzérem szü-
letett, melyből 3 db érem ebben 
a kis faluban, Krisztiánnál lelt ott-
honra.

Nagykántó Krisztián e sportbe-
li eredményével messze földön jó 
hírét vitte Daruszentmiklósnak, 
méltósággal és eredménnyel kép-
viselte szülőfaluját.

Köszönjük, további jó eredmé-
nyeket és sikereket kívánunk!

  Rauf Norbert 
polgármester

Falunap 2011. 
A Képviselő-testület által odaítélt Tiszta udvar, rendes 
ház, a Daruszentmiklós Község Díszpolgára, valamint a 
Daruszentmiklós Községért díj átadására is ezt az ünnepi al-
kalmat választottuk.

Este a Matyi és a hegedűs mellett Nagy Feró szórakoztatta a 
vendégeket. A koncertekre nagyon sokan voltak kíváncsiak.

Ezúton is szeretném megköszönni a segítségét és hozzájá-
rulását mindazon önkénteseknek, vállalkozóknak, intézmé-
nyeknek, adományozóknak, akik támogatták a rendezvényt, 
és közreműködtek a Falunap lebonyolításában. 

Nélkülük nem sikerülhetett volna a falu egészének  örö-
met és felhőtlen szórakozást nyújtó fesztivál megrendezése!

Rauf Norbert
polgármester 

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról
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Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szeptember 
1-jétől jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. 
Augusztus 31. napjával megszűnik a szociális alapú gázár- 
és távhő-ártámogatás és beépül a lakásfenntartási támoga-
tásba. A támogatást a fűtéstámogatáson túl villanyáram, 
víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. 

A gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik 
az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel 
vagy egyéb módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a he-
lyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- 
és vagyonvizsgálatot végez és pénzben vagy természetben is 
megállapíthatja a támogatást.

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,  
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módo-
sításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. § (6) bekezdése 
alapján a települési önkormányzat rendeletében határozza 
meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltétele-
it, eljárási szabályait és a támogatás összegét. 

A jogosultságot biztosító jövedelemhatár (az öregségi nyug-
díjminimum – 2011-ben 28.500 Ft – 250%-a, azaz 71.250 Ft) 
emelése lehetővé teszi, hogy a korábbi energiatámogatási 
rendszer jelenlegi jogosultjai továbbra is kaphassanak támo-
gatást.

A lakásfenntartási támogatás rendszerében a jövedelmi  
jogosultsági feltételek módosítása mellett két új elem is meg-
jelenik: a fogyasztási egység és a vagyonvizsgálat.

A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi egy főre jutó jö-
vedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban  
kifejező, fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz, amely 
reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és ki-
adási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás 
tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növe-
kednek.

A támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatával az 
a cél, hogy kiszűrhetők legyenek a támogatást nem jogsze-
rűen igénylők, növelve ezáltal az ellátás célzottságát és haté-
konyságát.

Hogyan számítják az egy fogyasztási egységre jutó jöve-
delmet?

A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem 
helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező  
fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. 

A háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a  
második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a 
háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma szemé-
lyenként 0,8 és minden további kiskorú tagjának arányszáma  
tagonként 0,7.

Mit jelent a vagyonvizsgálat? 
Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövedelem-  

és vagyonvizsgálatot végez. A vagyon mértékének megállapí-
tásakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni 
értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszá-
mítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az álta-
la lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint  
a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű 
értékét.

Pénzben vagy természetben kell nyújtani a támogatást? 

 Pénzben és természetben is nyújtható a támogatás, a tör-
vény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsősorban 
természetben kell nyújtani. 

A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz 
kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelme-
ző lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

A támogatás megosztva is adható: részben készpénz, rész-
ben természetbeni támogatás formájában. 

Pontosan, hogyan történik a természetben nyújtott támo-
gatás? 

  A természetben nyújtott támogatás esetén az ügyfél nem 
kap közvetlenül pénzt, hanem az önkormányzat közvetlenül 
a közüzemi (gáz, áram, víz, szemétszállítás) szolgáltatók felé 
fizeti az esedékes számlát.. 

Eddig jogosult voltam a lakásfenntartási támogatásra. 
Újra kell igényelnem? 

Amennyiben Ön eddig már jogosult volt a lakásfenntartási 
támogatásra, úgy jelenleg nem kell új igényt benyújtania, azt 
a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul meg-
kapja.

Eddig jogosult voltam a gázár- vagy távhőtámogatásra. 
Újra kell igényelnem? 

Igen, újra kell igényelni. Azoknak, akik korábban járt a gáz-
ár- és távhőtámogatás, nem jár tovább „automatikusan” a  
lakásfenntartási támogatás, hiszen több ponton változnak a 
feltételek.

Milyen igazolásokat, dokumentumokat kell az igénylés-
hez benyújtani? 

A helyi önkormányzat határozza meg pontosan, milyen do-
kumentumok, igazolások szükségesek a kérelemhez.

Leggyakrabban kért dokumentumok: 
o A háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító 

igazolások, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek-
nél (pl. munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.) a kére-
lem benyújtását megelőző hónapról. 

o A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hó-
napját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jöve-
delem egyhavi átlagáról. 

o Ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, an-
nak összegéről nyilatkozni kell.

o Munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye 
az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról 
szóló irattal igazolható.

o A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat 
o közüzemi számlák (gáz, villany, víz, szemétszállítás) 
o Bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérle-

ti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizá-
rólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell  
az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely 
alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.
Fontos tudni, hogy köszönhetően a 2011. január 1-jén 

életbe lépett új gázár-szabályozásnak, a 3 vagy több gyer-
meket nevelő családok gázárkedvezményre jogosultak, 
azt a Magyar Államkincstártól kell igényelni.

Rauf Norbert 
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ 
A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS RENDSZERÉT 
2011. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL
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Testvértelepüléseinkkel ünnepeltünk
2011. augusztus 22-28. között községünk kapcsolatfelvétel 
és kölcsönös megismerkedés céljából vendégül látta három 
település delegációját: az Erdélyből érkező Miklósfalva és 
Csíkkozmás, valamint az Olaszországból érkező Vaglio Serra 
képviselőit.

Ez idő alatt nagyon sok programon és rendezvényen  
vettek részt a vendégek, többek között ellátogattak a Parla-
mentbe, megismerhették Budapest fő látnivalóit, elmentek 
Tihanyba, a Balaton-partra, megtekintették Székesfehérvár 
belvárosát és a Bory-várat. 

Legkiemelkedőbb programjuk a Magyar Hagyományőrző és  
Lovas Egyesület szervezésében zajló vendéglátók és ven-
dégek közös rendezvénye,  a Nomád napok, valamint a 
Falunap volt, ahol együtt töltötték a napot a falu lakói, a  
fogadó családok és a látogatók. 

A színes programsorozat mellett a testvértelepülési megál-
lapodások ünnepélyes aláírására is sor került. 

Az okmányokat Daruszent miklós képviseletében Rauf 
Norbert polgármester, Miklós falva elöljárója: Orbán Lukács,  
Csíkkozmás polgármestere: Bodó Dávid, illetve Vaglio Serra 
polgármestere: Cristiano Piergiuseppe Fornaro látta el kéz-
jegyével.

 Az egy hét rendkívül tartalmasan telt, a vendégek nagy-
nagy szeretettel, megköszönve a feléjük irányuló figyelmet, 
a viszontlátás ígéretével köszöntek el Daruszentmiklóstól. 

Ezúton is köszönjük minden aktív részt vevőnek a közre-
működést és a lebonyolításban nyújtott segítséget!

Daruszentmiklós Község 
Önkormányzata
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Kedves Daruszentmiklósiak! 

A falut járva tapasztalhatták, 
hogy a Kúria felújítás alatt 
áll. Örömmel tájékoztatom 
Önöket, hogy az Európai 
Unió és a Magyar Köztársaság  
Kormánya által az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap támogatásával le-
hetőséget kaptunk az épület  
külső felújítására, szigetelé-
sére, nyílászárók cseréjére, 

kerítés építésére, és az udvarban a régi elbontott harang-
láb újraépítésére.

A teljes beruházás bruttó 10.487.011 Ft, mely 8.513.063 
Ft  támogatást tartalmaz. 

Az Önkormányzat az önrész vállalásán túl saját költség-
vetésből belső felújítást, átalakítást is elvégeztet, elekt-
romos vezetékrendszer cseréje, vizesblokk kialakítása,  
padozatcsere formájában. 

A megújult épületet a műszaki átadást követő ünnepé-
lyes köszöntés után veheti birtokába a falu.

Rauf Norbert polgármester

Megújult a kúria

Nagyszerű sportolói ered-
ményt tudhat magáénak  
egy daruszentmiklósi fiatal-
ember,  akinek az athéni 
speciális  olimpiára való ki-
utazását Daruszentmiklós 
község Önkormányzata  
anyagilag is támo gatta. 
Büszkék vagyunk rá!

– Nagykántó Krisztián az 
egyik legszorgalmasabb, 
példamutató sportoló. 
Nagyon örülök, hogy kiu-
tazhatott Athénba, a Spe-
ciális Olimpiára – mondta  

a daruszentmiklósi fiatalról Miklósné Malek Erzsé-
bet, Magyar Speciális Olimpia Szövetség görkorcsolya 
szakágvezetője, aki elismeréssel nyilatkozott a felkészítő 
tanárnőről is.

Ebben az olimpiai sportágban nincs felső korhatár. 
A csapatban a 22 éves, értelmileg sérült Nagykántó 

Krisztián volt a legidősebb.

Athéni eredményei: 
– Egyéni: 100 m BRONZ érem, 
– 500 m EZÜST érem, 
– Váltó: 2x100m  (Réti Lászlóval, Bp.-FKOAI ) ARANY 

érem, a mezőny legjobb eredményével!
A 8 tagú magyar görkorcsolya válogatott (benne két du-

naújvárosi női versenyzővel és Nagykántó Krisztiánnal)  
6 arany érmet, 5 ezüst érmet, 6 bronz érmet és 1 ötödik 
helyezést szerzett.

– Köszönet felkészítő edzőjének Varga Lászlóné (Erzsiké-
nek), a dunaújvárosi Mozdulj diák! DSE-nek és a Móra 
Ferenc Általános Iskolának. A speciális sportolók nevé-
ben köszönöm az önkormányzatnak az anyagi támoga-
tást, az iskoláknak, egyesületeknek, a felkészítőknek és 
szülőknek a sok segítséget és a szurkolást! – mondta a 
szakágvezető asszony, aki velünk együtt, méltán nagyon 
büszke a magyar fiatalok sikerére.

Büszkeségünk, 
Nagykántó Krisztián
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2011. október 
Ebben az esztendőben 48 fővel kezdtük meg a tan-
évet. 

Ez az első olyan év, amikor nem haladjuk meg a 
maximálisan felvehető létszámot, de ennek ellenére 
könnyebb év nem várható, mert nagyon sok család 
szorul segítségre, támogatásra továbbra is. 

Minden segítségre szükség van, de legfőképpen  
türelmes, megértő útbaigazításra. Kéznyújtásra ah-
hoz, hogy minden család maga találhassa meg a lehe-
tőséget problémája feloldására, a bajból kikerülésre  
saját erőfeszítéseivel, munkájával, tenni akará-
sával.

Óvodánk az idén is részt vesz az Óvodai fejlesz-
tő programban, mely a halmozottan hátrányos hely-
zetűek (HHH) esélyeinek növeléséhez, a hátrányok 
csökkentéséhez nyújt segítséget, meghatározott ke-
retek között.

Zöld Óvoda létünket kibővítjük egy úgynevezett 
Madárbarát programmal, melynek első tevékenysé-
ge az alább említett kirándulás. A későbbiekben, az 
óvodában is lesznek események, amelyekről a kö-
vetkező szülői értekezleten bővebb tájékoztatást 
adunk.

Sajnálatos, hogy vízhez szoktatási programunkat 
nem tudjuk elindítani a kevés jelentkező miatt, pe-
dig nagycsoportos és középsős korú gyermek is van 
bőven (kb. 30 fő)  aki jelentkezhetne, hogy érdemes 
legyen autóbuszt fogadni, s elindulhassunk.

Emlékszem, pár évvel ezelőtt mindig azért rágták a 
fülünket, miért nincsenek szakkörök és egyéb prog-
ramok. Most, amikor a lehetőségek adottak, akkor 
pedig nincs érdeklődés??! A felajánlott programok 
között ingyenes is volt (ovi-foci) mégsem éltek-élnek 
vele. Felteszem a kérdést: kiben-miben van a hiba? 
És nyitva is hagyom a kérdést, hogy a legközelebbi 
fórumon, pl. szülői értekezlet, legyen módunk erről 
őszintén beszélni.

Várható programjaink:
– Madárbarát Óvoda program: Kirándulás 

Seregélyes-Dinnyés Nemzeti Park
– Papírgyűjtés: október 17- 20-ig
– Idősek napja: Csiribiri csoport műsora
– Betakarítások (szüret, diószedés, kukoricatö-

rés, a kiskertekben), ahova elhívnak bennünket a  
szülők.

Hajdu Annamária

A Szederinda 
Tagóvoda hírei

Október 8-án megrendeztük a Szüreti felvonulást és bált. A 
szép számban összegyűlt táncosok végigjárták a falut, táncot 
járva a vendégül látók házainál.

Ezt követte az iskola épületében a  vacsora, a tombolasorso-
lás, és a hajnalig tartó mulatság, élő zenével.

Köszönjük az Önkormányzat, a civil szervezetek, a vállal-
kozók és a részt vevő szülők támogató segítségét! Reméljük , 
mindenki jól érezte magát, és a következő évben ismét együtt  
köszöntjük az őszt és a szüretet!

Szülői Munkaközösség

Itt a szüret, állt a bál!
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Községünk  ma Benedek Elek nevét viselő általános iskolájában 
– az egykori Előszállás-Dánieltelepi Állami Általános Is kolában 
– ötven évvel ezelőtt végzett 22 diák jubileumi osztálytalálko-
zón köszöntötte egymást és tanárait 2011. július 23-án, szom-
baton. 

Az előtérben és az osztályteremben megilletődötten beszél-
gető volt osztálytársak csengőszóra elfoglalták a padsorokat, 
majd a hosszú évek után ismét felhangzó „Osztály, vigyázz!” pa-
rancsra felálltak, s néma főhajtással emlékeztek elhunyt kilenc 
osztálytársukra és három volt tanárukra. Tizenkét mécsest gyúj-
tott emlékükre Berg Lászlóné Baglyas Mária és Fogarasi Béláné 
Bugyinka Erzsébet, a találkozó két szervezője. 

Ezzel az emlékezés pillanatai még messze nem értek véget, 
hiszen Gulyás Antal, akkori tanáruk (ő később a székesfehér-
vári Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója volt, onnan  
vonult nyugdíjba) az iskola első igazgatójára, Hajas Jánosra em-
lékező írását olvasta fel a saját maga által bekötött könyvecs-
kéből. (Valamikor a pusztai-tanyasi tanítói pályára készülőket 
könyvkötésre is tanították a főiskolán, hogy ne okozzon gondot  
nekik a betelt osztálykönyvek bekötése.)

Egykori igazgatójuk születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból, tiszteletük kifejezésére Hajas János emléktábláját is megko-
szorúzta az osztály, de előbb még Héring Ferencnét, volt orosz 
nyelvtanárukat is köszöntötték. 

A tanárnő néhány évvel idősebb csak a tanítványainál, fiatalos 
tartásával most sem rítt ki a sorból. 

Egyik volt tanítványa, Dolmán Ferenc itt ajándékozta meg 
egy ötnyelvű üzleti szótárral, aminek orosz szócikkeit ő és a 

felesége készítette, ily módon is megköszönve volt tanárnő-
jének, hogy biztos orosz nyelvi alapokat kapott tőle, melyek-
re építkezve Dolmán Ferenc egészen a gödöllői Szent István  
Egyetem tanszékvezetői székéig vitte. 

Rauf Norbert polgármester is köszöntötte az osztálytalálkozó 
résztvevőit, és az önkormányzat ajándékaként egy-egy fénykép-
pel ajándékozta meg őket, amelyen a régi tablókép, az egykori, 
most ötven esztendeje felépült iskola és a nemrégiben korsze-
rűsített, felújított iskolaépület fotója is szerepel. 

Jó hangulatú beszélgetésekkel, fehér asztal mellett folytató-
dott a meghitt találkozó, amely a vakáció idején egy napra újra 
élettel töltötte meg az iskolát.

Ötven éve ballagtak el

Magyarország területén 2011. október 1-je és október 31-e 
között, a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján, a 2011. október 
1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével népszámlá-
lást kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az 
Önök együttműködését.

 A népszámlálás során kérdőíveket kell kitölteni a lakóhely-
ről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszol-
gáltató a népszámlálási kérdőíveket a számlálóbiztosoknak  
válaszolva töltheti ki, az internetes és a papír alapú önkitöl-
tésre 2011. október 1. és október 16. között volt lehetőség. 

Az adatszolgáltatás név nélkül történik. A válaszadás kö-
telező, kivéve nemzetiségre, anyanyelvre, a vallásra, tartós  
betegségre és fogyatékosságra vonatkozó kérdések eseté-
ben. 

Figyelem! A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, 
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvány-
nyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinte-
ni őket!

 A pót-adatszolgáltás 2011. november 1. és 8. között törté-
nik a daruszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban. 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a házszámok kihelye-
zése nagyon fontos a népszámlálás sikeres lebonyolítása ér-
dekében. Kérek mindenkit, akinek nincs a házfalra vagy a 
postaládára kihelyezve a házszám, azt pótolja!

 További információkat a www.nepszamlalas.hu oldalon 
olvashatnak.                          

Pulainé Varga Gabriella jegyző
települési népszámlálási felelős

Népszámlálás 2011.
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Egy nagyon kedves gesz-
tust szeretnék megköszön-
ni Gajdó András bácsinak, a 
szervezőnek és az est leveze-
tőjének, és az összes szerep-
lőnek, résztvevőnek a 2011. 
október 15-én 16 órai kez-
dettel az Előszállási Kossuth 
Lajos Művelődési Házban 
megtartott jótékonysági es-
tért, amit Daruszentmiklós 
leendő templomának építé-
séért szerveztek.

Nagyon szinvonalas és jó 
hangulatú műsort láthattunk.  

Sokan és jókedvűen szerepeltek, óvodásoktól a nyugdíjasok 
kórusáig. Volt ott mindenféle jó: zene, tánc, vers és próza. 
Nagyon jó érzés volt az a szeretet és segítőkészség, ahogy kis  
falunkra gondolnak, ki pénzadománnyal – amit egy nagyon szép,  
fából készített templomban gyűjtöttek (a kis fatemplom Kerlang  
Ferenc kezét és jó szívét dicséri) –, ki pedig az est fényét emelő 
műsorával járult hozzá.

A műsor végén Farkas Imre, Előszállás polgármestere egy  
képet ajándékozott Daruszentmiklós polgármesterének, a jö-
vendő templom díszítésére. 

Ezer köszönet és hála minden előszállási jó szándékú fiatal-
nak és idősnek!                                                               

Csordásné Makra Katalin
Daruszentmiklós képviselője  

Köszönet Előszállásnak!                                                        

Ezúton hívom fel a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy 
a Magyar Agrárkamara az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program (ÚMVP) keretében Gazdálkodói Információs 
Szolgálatot működtet. 

A tájékoztatási hálózat feladata a Mezőgazdasági és  
Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH-nál) regisztrált ügyfél-
kör (gazdálkodók, egyéb szervezetek) folyamatos tájékoz-
tatása, információval történő ellátása.

Az információs szolgálat működési köre:
• Támogatási lehetőségek és igénybevételükhöz szüksé-

ges információk ismertetése
• Jogszabályi előírások ismertetése 
• Kölcsönös megfeleltetés (KM) követelményeinek meg-

ismertetése (A KM előírásai minden területalapú támo-
gatást igénylőre vonatkoznak!)

• On-line szolgáltatások biztosítása (pl. támogatási kérel-
mek benyújtási lehetősége, MVH közlemények, nyom-
tatványok letöltése, stb.) 
A Gazdálkodói Információs Szolgálat segítségét térítés-

mentesen vehetik igénybe az ügyfelek!
Ügyfélszolgálati Iroda:
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. I.em.125.
Ügyfélszolgálati idő: hétfő-kedd: 08.00-16.30. 
Előzetes egyeztetést követően kihelyezett módon  

az önkormányzatnál vagy személyesen, a gazdálkodó  
lakhelyén is.

Kis Katalin
ÚMVP tanácsadó

tel.: 06-30/642-9723
e-mail: kis.katalin@agrarkamara.hu 

honlap: www.fejermak.hu

Fejér Megyei  
Agrárkamara
Dunaújvárosi kistérség
Gazdálkodói Információs Szolgálat

F E L H Í V Á S
Tisztelt Lakosság!

Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalban  
folyó munka hatékonyságának érdekében  

legyenek figyelemmel  
az érvényes ügyfélfogadási rendre:

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, Szerda: 8-16 óráig

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12 óráig

Köszönettel:
Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Az Önkormányzat az Idősek Világnapja alkalmából idén is 
megköszönti  a falu időskorú lakosságát.

Ezúton szeretettel meghívunk minden 65. évét betöltött 
lakost, hogy tisztelje meg jelenlétével e nemes ünnepet!

Az Idősek Világnapjának időpontja: 2011. október 27-e, 
15.00 óra, helyszíne: a Kúria épülete (régi igazgatói lakás, 
Dániel-telep)

Az önkormányzat külön buszjáratot indít az ünnepség 
helyszínére. Az autóbusz 14.15 perckor indul a Fő utcá-
ról, végigmegy a Fehérvári úton, minden buszmegállóban  
megáll.

Szeretettel várjuk az érintetteket!
Daruszentmiklós község 

Képviselő-testülete

Idősek Világnapjára


