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Kedves Daruszentmiklósiak!
Lapunk legutóbbi száma óta több nagyon fontos esemény történt
falunkban, ezek közül most csak a falunapot, a játszótér avatást és
a logisztikai központ építésének megkezdését emelem ki.
Faluközösségünk az önállóvá válás évfordulóján rendezi a falunapot, amely nagyszabású, népszerű rendezvénye az itt élőknek
és az idelátogató vendégeknek. Ez évben is színvonalas programmal örvendeztettük meg a résztvevőket, amiben nem kis része
volt az önkéntes segítőknek. Nagy örömmel adtuk át szeptemberben az új játszóteret, amely uniós pályázati forrás felhasználásával
épült meg. Nagy jelentőséggel bír községünk életében a Blecha cég
most indult beruházása, amelynek keretében egy logisztikai központ első ütemének építése kezdődött meg. Bízunk benne, hogy
az építkezés jövő tavaszig tartó első üteme zökkenőmentesen zajlik
s hogy mind a befektető, mind településünk hosszú távú, kölcsönös megelégedésére szolgál az alumínium nagykereskedő osztrák
vállalat raktárbázisának megépülése és működése.
Az év vége felé közeledve hívjuk-várjuk Önöket adventi gyertyagyújtó alkalmainkra. Falukarácsonyi meghívónkat a Daru
szentmiklósi Napló 2013. decemberi lapszámában olvashatják
majd.
Rauf Norbert, polgármester

Logisztikai központ
épül a falu határában

Játszótér épült
a Faluparkban
Ünnepség keretében avattuk fel községünk új játszóterét a
Faluparkban, 2013. október 10-én.
A játszótér az Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Darányi Ignác
Terv keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya
által nyújtott 4.787.620 Ft támogatás bevonásával, 6.080.277
Ft bruttó összegből épült meg. Az ünnepségen beszédet
mondott Dr. Galambos Dénes, Fejér megyei kormánymegbízott, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Márok Csaba, a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke.
Az avatóünnepségen részt vettek a környező települések
polgármesterei: Farkas Imre, Előszállás, Scheier Zsolt, Nagykarácsony és Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.
A jelenlévő gyerekek nagy örömmel vették birtokba a korszerű játékokat. Kívánjuk, hogy óvják meg az új játékokat és
így a játszás örömét még sokáig élvezhessék.

Daruszentmiklóson építi fel első külföldi raktárbázisát és logisztikai központját az osztrák Ingrid L. Blecha Magyarországi
Fióktelepe. A két ütemben létesítendő logisztikai központ (raktárbázis és irodaépület) beruházás megkezdésének ünnepélyes bejelentésére és a munkaterület átadására 2013. október
29-én került sor a helyszínen. Az eseményen a cég tulajdonosa a lányával, a fióktelep ügyvezető igazgatója és munkatársa, a
nagykövetség kereskedelmi tanácsosa és a kivitelező képviselői
mellett Rauf Norbert, Daruszentmiklós község polgármestere és
Fogarasi Béla alpolgármester is részt vett.

Balról Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere,
Dr. Galambos Dénes, Varga Gábor és Márok Csaba a játszótér avatási ünnepségen
Rauf Norbert
polgármester

Albert Blecha és Rauf Norbert polgármester a területátadó ünnepségen
Folytatás a 4-5. oldalon
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Megvalósult a Leader Szociális tűzifa
pályázatos fejlesztés pályázat
Tisztelt Lakosság!

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2011. november 30-án
Kisfarmer Bt. néven Kiss Jánosné sikeres pályázatot adott be
a Vidékfejlesztési pályázat Leader IV. tengelyének „Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása,
versenyképességük növelése” című pályázati kiírásra, melynek
eredményeként kereskedelmi üzlet felújításra, korszerűsítésre és bővítésre a nettó 13.283.022 Ft összegből vissza nem térítendő támogatásként 27.446 Eurónak megfelelő, 8.633.964
Ft-ot nyert.
A beruházás megvalósításával nemcsak a pályázó, de a kistérségen belül Daruszentmiklós is, illetve a szolgáltatást igénybevevő lakosság jó része is gazdagodott egy korszerűbb, az EU elvárásainak
is megfelelő kereskedelmi létesítménnyel.

Közvilágítás
karbantartási rendje

Daruszentmiklós Község Önkormányzata sikeres pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztérium felé szociális célú tűzifa juttatása érdekében.
Ennek eredményeként 40 erdei m3 tűzifa beszerzésére nyílik lehetőség.
A tűzifa juttatására kérelmet kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalba.
A juttatásnál a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően
előnybe részesül aki:
- aktív korúak ellátását,
- időskorúak járadékát,
- lakásfenntartási támogatást kap.
Egy ingatlanról kizárólag egy kérelem nyújtható be.
A juttatandó mennyiség várhatóan 1 m3.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a pályázatok benyújtásának feltételeiről az Önkormányzat hirdetőtábláin és a
www.daruszentmiklos.hu hivatalos honlapon, vagy az Önkormányzati Hivatalban a közlejövőben – a Képviselőtestület döntését követően – informálódhatnak. Nyomtatvány a döntést
követően a Hivatalban átvehető lesz.
Rauf Norbert, polgármester

Idén is nagy sikert aratott a Kertbarát Kör terménykiállítása augusztus 20-án

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közvilágítás karbantartását megosztott feladatként látja el az Önkormányzat és az
E-ON Zrt.
Amennyiben
- egy közvilágítási lámpa nem működik, akkor az Önkormányzathoz kell bejelentést tenni,
- ha több szomszédos lámpatesten, egész szakaszon (utcarészen) nincs közvilágítás, akkor az E.ON szolgáltatónál
kell bejelentést tenni, a 06-40/200-636 telefonszámon.
Bejelentéskor közölni kell:
- a problémás világítótest (oszlop) azonosító számát,
amennyiben az az oszlopra van festve, vagy
- amennyiben az azonosító szám nincs felfestve, annak a
lakóingatlannak a házszámát, ami előtt a hibás lámpatest van.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata
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Az új kenyérből olasz testvértelepülési vendégeinknek is
jutott

Falunap 2013.
Daruszentmiklós község önállóvá válásának 11. évfordulója alkalmából, 2013. augusztus 24-én rendeztük meg hagyományos
Falunapunkat.

Eredményt hirdettek a futballcsapatok versenyében és a főzőversenyben, valamint a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerések
átadására is sor került. A délután és az est folyamán több népszerű előadó szórakoztatta a közönséget, majd utcabál volt egészen hajnalig. Daruszentmiklós Község Önkormányzata ezúton
is köszönetet mond mindenkinek, aki önként részt vett a falunapi programsorozat sikeres előkészítésében, lebonyolításában
és utólagos munkáiban, segítő kezet nyújtva a nagyszabású és
összetett rendezvény színvonalas megrendezéséhez.

Testvértelepülési
találkozó
Reggeltől folytak a főző-, a foci- és az íjászversenyek, láthattuk
tűzoltóink bemutatóját.
Délben köszöntötte a megjelenteket
a színpadról dr.
Galambos Dénes kormánymegbízott és Varga Gábor országgyűlési képviselő, valamint Rauf Norbert polgármester, ahol ezt követően környékbeli vendég és helyi népdalkörök bemutatóját
élvezhette a közönség. Hornok Gergely rockoperáját és néptánccsoportunk szereplését is nagy tetszés fogadta.

Testvértelepüléseink köréből Vaglio Serra (Olaszország)
és Csíkkozmás (Erdély) delegációját láttuk vendégül 2013.
augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk és augusztus 24-ei
falunapi ünnepségünk alkalmából. Mindkét településről
megtiszteltek látogatásukkal a polgármesterek, képviselők,
pedagógusok, megtisztelt bennünket Csíkkozmás jegyzője. Külön örömünkre szolgált, hogy fiatalok is részt vettek a
látogatáson.

A Daruszentmiklós Községért Díjat Dr. Bankovics Lajos vehette át, akinek több évtizedes, a községben élőket szolgáló munkáját köszönte meg Önkormányzatunk.
A testvértelepülési találkozóra Európai Uniós pályázati forrást nyertünk 2.047.014 Ft összegben, kifejezetten erre a
megjelölt célra. A vendéglátás teljes költségét ebből a forrásból fedeztük. Programjaink között egyik fő elemként szerepelt az Országházban tett látogatás, egybekötve Budapest
főbb látnivalóinak megtekintésével. Vendégeink részt vettek ünnepségeinken, ezzel megismerhették hagyományainkat, és a lakosság részéről megjelent képviselő-testületi
tagokat, civil szervezeteket, önkormányzati és intézményi
dolgozókat, illetve az érdeklődő daruszentmiklósiakat. Ezúton is köszönjük minden segítőnek, aktív résztvevőnek a
közreműködését és támogatását!
Rauf Norbert
polgármester
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Logisztikai központ épül a falu határában
Folytatás az 1. oldalról

Az Ingrid L. Blecha GmbH az ausztriai Neunkirchen-ben
működik, alapítási éve: 1986. A világ 60 országába szállítanak, ausztriai telephelyükön 70 embert foglalkoztatnak. Az 1,3 milliárd forintos daruszentmiklósi zöldmezős
beruházás megvalósításához 1/3 részben uniós forrásokat
is felhasználnak. Első ütemben a csarnokok épülnek meg
– ezek elkészültét 2014 májusára tervezik, azt követően
építikmeg az irodaépületet és az utakat, a kiszolgáló létesítményeket a mindösszesen 21 ezer négyzetméter alapterületen létesülő 7 ezer négyzetméteres logisztikai központ
részeként. A második ütem még egy kb. 2 millió Euró ös�szegű beruházás lesz.

A kivitelező STRABAG-MML
Magas- és Mérnöki Létesítmény
Építő Kft. Magasépítés, Nyugat-
Dunántúl területi igazgatója,
cégvezetője, Etl Imre kérdésemre elmondta, hogy az építkezés
ideje alatt a daruszentmiklósi
szolgáltatásokat igénybe kívánják venni (szállás, étterem, bolt).
A helyszínen állandó építésvezetőséget létesítenek.
A beruházás végére mintegy
100-120 fő fog dolgozni az építkezésen.
Etl Imre
Építőmesteri szakágban dolgozó helyi vállalkozóknak kisebb munkákat tudnak majd ajánlani. November első hetében megkezdődtek a földmunkák, és ha az időjárás is
kedvező lesz, az alaptestek november végére elkészülhetnek. Az előre gyártott vasbeton szerkezetet a paksi üzemükből hozatják Daruszentmiklósra.
Az osztrák családi vállalkozás tulajdonosától, Albert
Blecha úrtól megtudtuk, hogy azért esett a választása
Daruszentmiklósra, mert a terület logisztikai paraméterei

A területátadó ünnepség résztvevői
A területátadó ünnepségen részt vett Dr. Erika
Teoman-Brenner, az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztályánakkereskedelmi tanácsosa, aki a kezdetektől
figyelemmel kísérte a daruszentmiklósi projektet, információival, tanácsaival segítette az osztrák beruházó ügyvezető asszonyt. Az ügyvezető, Doris Haselbacher asszony
elmondta, hogy a cég alumínium profilok és rudak nagykereskedelmével foglalkozik. A magyarországi fióktelep a
Szerbiába, Horvátországba, Romániába irányuló szállítások miatt fontos, itt elsősorban raktári dolgozókat, értékesítőket, sofőröket tudnak majd foglalkoztatni. A tervek
szerint a környékbeli alkalmazottak létszáma pár év alatt
eléri a 20-25 főt.

Az épülő logisztikai
látványterve
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központ

raktárépületének

Doris Haselbacher

Beate Heck, Albert Blecha – a cég tulajdonosai és
Kunos Imre, a cég magyarországi munkatársa a
daruszentmiklósi telephelyen

kedvezőek (Duna, dunaföldvári Duna-híd, Pentele-híd, M6
és M8 autópálya közelsége), továbbá a település rendezési terve szerint a terület már iparterületként szerepelt, és
azért is, mert az informálódás során 12 környékbeli település polgármesterével tárgyalt, s közülük Rauf Norbertet találta a legszimpatikusabbnak és a legkedvesebbnek.
Először csak egy területet akart venni, de a polgármester
ajánlására előbb a cég jelenlegi helyi bázisaként szolgáló
házat vette meg, ahol egy irodát is kialakítottak, ahonnan
most indítják a beruházást.
Blecha úr a következő öt évben további beruházásokat
tervez.
A daruszentmiklósiak már találkozhattak a Blecha cég jelenlétével: a falunapon, a szüreti bálon már ők is bekapcsolódtak a falu életébe.
kk

Hóringer Margit értékesítő a cég daruszentmiklósi
irodájában

ÖNKÉNTES „HÍD” A FIATALOKÉRT – MINDENKI LEHET ÖNKÉNTES
A „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület európai
uniós támogatással megvalósuló projektje 2013. október
végén zárult.
Egyesületünk 2012-ben uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-5.5.2-11/2
kódszámú „Az Önkéntesség elterjesztése” című pályázati kiíráson, amely az Új Széchenyi Terv keretében, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
A projekt célja az önkéntesség népszerűsítése volt, elsősor
ban Dunaújvárosban, Daruszentmiklóson és Nagykarácsonyban. A Dunaújvárosi Térségi Önkéntes Pont (www.
hid-egyesulet.hu, Dunaújváros, Vasmű út 41.) és Mobil Pont
mellett, Daruszentmiklóson, Nagykarácsonyban és még Dunaújvárosban is, egy-egy Mobil Önkéntes Pont működik. A projekt
megvalósítása során 15 intézménnyel, szervezettel kötöttünk
együttműködési megállapodást. Együttműködő partnereinktől mindhárom településen nagyon sok támogatást, segítséget
kaptunk.
A megvalósult önkéntes akciók sikerét, főként a dunaújvárosi Móra Ferenc, valamint a nagykarácsonyi és daruszentmiklósi
általános iskolának köszönhetjük: Önkéntes Karácsony adománygyűjtéssel, nyáron az általános iskolákkal együttműködve
valósult meg a Mit csinálsz önkéntesen? – akciósorozat is, valamint a Mesterségem címere néven futó akciók, amelynek során
osztályfőnöki órák keretében különböző foglalkozásokat mutattak be az önkéntesek (fodrász, körzeti rendőr, védőnő, bolti eladó stb.), ezzel is segítve a 7. osztályosok pályaválasztását.
Az önkéntesség szabályainak és lehetőségeinek megismerésére, több alkalommal csoportos és egyéni felkészítés volt a
fogadó szervezetek és az önkéntesek részére is. A fogadó szervezeteknek Önkéntes Klubok keretében jogi felkészítésre és
tapasztalatcserére is volt lehetőségük.
A projekt megvalósításában eddig összességében 150
önkéntes 4523,5 órában vett részt. Bízunk benne, hogy a

továbbiakban – az önkéntesség népszerűsítésének köszönhetően – az önkéntesek tudatosabban fogják településük, környezetük programjait támogatni, és a projektnek köszönhetően ezt
már regisztrált formában tudják végezni. Ez különösen fontos
lehet a tartós munkanélkülieknek, hiszen ezáltal a következő évben jogosulttá válhatnak az úgynevezett Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásra, melyet az illetékes
Munkaügyi központon keresztül tudnak igénybe venni.
Végig kiemelkedő szerepet kapott a projektben a hátrányos
helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, valamint az esélyegyenlőség támogatása is. A projekten belül segítséget nyújtottunk abban is, hogy a középiskolás
diákokat hogyan tudják helyben foglalkoztatni a kötelező közösségi szolgálat keretében, ami hasznos lehet a településnek
és a helyi diákoknak egyaránt.
Az önkéntességet folyamatos sajtómegjelenéssel, valamint
10 roadshow keretében is népszerűsítettük. Dunaújvárosban
a Parázs Varázson és Esélyegyenlőségi napon, és a környékbeli települések falunapjain hívtuk fel a figyelmet az önkéntesség
fontosságára.
A projekt Zárókonferenciája 2013. október 17-én 1300 órakor (Dunaújváros, Semmelweis u. 5.) volt, ahol részletesen beszámolunk a projekt eredményeiről.
A „HÍD” Egyesület és a projekt vezetősége köszönetét fejezi
ki minden együttműködő fogadószervezetnek és önkéntesnek.
Köszönjük, hogy partnereink voltak a projekt sikeres megvalósításában. Bízunk a hosszú távú együttműködésben, amihez mi
továbbra is biztosítjuk szakmai támogatásunkat.
Rohonczi Sándor
Czakó Adrienn
„HÍD” Egyesület ügyvivője „HÍD” Egyesület projektmenedzsere
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IDŐSEK VILÁGNAPJA 2013
Daruszentmiklós Község Önkormányzata október
elsején a hagyományok szerint felköszöntötte a település időskorúlakosságát.

Megtekintették az általános iskolát, a Berzsenyi
utca aszfaltos környezetét, a Falupark fejlesztéseit.
Ezt követően a Kúria termében az óvodás gyermekek és az általános iskolások színvonalas másorral
kedveskedtek az ünnepelteknek.
A Képviselő-testület tagjai egy-egy szál virággal kívántak jó egészséget a megjelent időskorúaknak.
Rauf Norbert
polgármester

SZÉPKORÚ
KÖSZÖNTÉSE
Bóna Károlyné 90 éves

Az Idősek Világnapja alkalmával a falun végigközlekedő különjáratú autóbusszal a mozgásukban akadályozott, illetve idős emberek számára bemutattuk
a közelmúlt fejlesztéseinek jelentős részét.

Bóna Károlyné 90 éves – ebből az alkalomból Rauf
Norbert polgármester virággal köszöntötte őt.
Áldott születésnapot, jó egészséget kíván Daru
szentmiklós Község Önkormányzata nevében, ezúton is:
Rauf Norbert
polgármester
6

Szüreti felvonulás
és bál
Szüreti felvonulásra és mulatságra került sor Daru
szentmiklóson október 12-én, szombaton, az iskola és
a szülői szervezet rendezésében. Ez az esemény nagyon
népszerű településünkön mind a gyermekek, mind a fiatalok, mind a felnőttek körében.
A délelőtti és délutáni felvonulást egy fergeteges, éjszakába nyúló mulatság követte, zenével, tánccal.

TÁJÉKOZTATÓ

influenza elleni védőoltásról
Tisztelt Daruszentmiklósi Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az influenza elleni
védőoltás igény szerint rendelkezésre áll az orvosi rendelőben.
Krónikus betegeknek és 65 év felettieknek a védőoltás ingyenes.

Tisztelt Támogatók!
A Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség nevében
köszönetet mondok mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták céljaink megvalósítását. A beérkezett összeget a gyermekrendezvények támogatására és közösségi
rendezvényekre fordítottuk.
Továbbra is bízva támogatásukban, köszönettel:
Fogarasi Béla
elnök

FELHÍVÁS
Tökparty
Október 25-én került sor a már hagyománynak
tekinthető, Tökparty elnevezésű rendezvényre
Daruszentmiklóson, a Benedek Elek Általános Iskolában.
Kora délután tökfaragó versennyel kezdődött az esemény, ezt követően „Legkisebb és legnagyobb tök”
verseny, illetve boszorkánykészítés szerepelt a programban. Jelmezes felvonulás, tombola, majd tánc
zárta a péntek estét.

Ez évben is megrendezzük hagyományos

Háziasszonyok Adventi Süteménysütő Versenye
rendezvényünket.
Ezúton kérjük Daruszentmiklós lányait, asszonyait
– vagy cukrászkodni szerető férfiembereit –, hogy
egy-egy tálca saját készítésű süteménnyel
örvendeztessék meg közösségünk tagjait,
elsősorban a gyermekeket!
A verseny időpontja a hagyományok szerint egybeesik
az első adventi gyertya meggyújtásának napjával,
azaz idén 2013. december 1.
16 órai kezdési időponttal.
A helyszín a Barátságház.
Kérjük, hogy az elkészített süteményeket ízlésesen
tálalva, a verseny napján 15 óráig hozzák be
a Barátságházba!
A verseny részleteiről részletes információt a Falulánctól,
illetve a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak.
Mindenkit szeretettel várunk!
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JÁTSZÓTÉR
HASZNÁLATI REND
Tisztelt Lakosság!
A Falupark területén 2013. október 10-én ünnepélyes keretek között átadásra került gyermekeink részére a játszótér. Annak érdekében, hogy a játékokat sokáig élvezhessék, a
Képviselő-testület megalkotta 14/2013. (X.14.) önkormányzati rendeletét a játszótér használatára vonatkozóan, melynek szabályait az alábbiakban ismertetjük.
A játszóterek használati rendje
• A játszóteret a 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő (felügyeletre jogosult személy) felügyelete és
felelőssége mellett használhatják.
• A 6-14 éves gyermekek a játszótér felszerelését szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják.
• 14 év felettiek számára a játszótér használata tilos.
A játszótér nyitvatartási ideje:
• tavaszi-nyári időszakban (április 1-szeptember 30.) reggel
7 órától este 21 óra között,
• őszi-téli időszakban (október 1-március 31.) reggel 8 óra
és este 18 óra között.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
• az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek
megfelelően használhatók.
• A játszóterek használói maguk felelnek a szabályok betartásáért, az eszközöket, berendezéseket, a növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
• A játszótéren tilos a dohányzás, a szeszesital fogyasztás,
valamint a szemetelés.
• A játszótér területére kutyát és más állatot bevinni tilos.
• A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó
tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni tilos.
• A játszótér területére járművel behajtani tilos.
• A játszótér területén tilos kerékpárral közlekedni.
• Iskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a
használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.
• A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért,
a játszótér állapotának megőrzéséért.
Fenti szabályok megsértése esetén Daruszentmiklós
Község Önkormányzata, mint tulajdonos, rendőrségi
eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben!
Kérjük a fentiek szíves figyelembevételét és megtartását!
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ
A Daruszentmiklósi
Szederinda Óvoda
Szülői Munkaközössége
és az intézmény dolgozói

Márton Napi Jótékonysági Bált
szerveznek.
Az időpont: 2013. november 15. (péntek)
18.00 óra.
Helyszín: Szederinda Óvoda
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

ADVENTI GYERTYÁK
Daruszentmiklós falu adventi koszorúján hagyományainknak
megfelelően, közösen gyújtjuk meg a négy gyertyát. A gyertyagyújtások alkalmával más-más szervezet készül, illetve ad
műsort, hogy közösségünk tagjai emelkedett lélekkel, együtt
várják a Fényt.
A 2013. évi adventváró ünnepségeket a következő időpontokban rendezzük a Barátságháznál, minden alkalommal 16 órai
kezdettel:
- az első gyertya meggyújtására december 1-jén kerül sor.
Műsorral a Kertbarát Kör és az általános iskola készül, és ekkor rendezzük meg a Háziasszonyok Adventi Süteménysütő
Versenyét is
- a második gyertyát december 8-án gyújtjuk meg, műsort
adnak az óvodások.
- a harmadik alkalom december 15-én lesz. Az ünnepi műsort a Krisztus Szeretete Egyház helyi gyülekezete adja.
- a negyedik gyertyát december 22-én gyújtjuk meg, a
Darumadár Dalkör gondoskodik ünnepi műsorról.
Mindenkit szeretettel vár Daruszentmiklós Község Önkormányzata és a Falulánc Kulturális Szövetség!

JÖN A MIKULÁS….
2013. december 6-án
érkezik a falu Mikulása a daruszentmiklósi
gyermekekhez.
Az általános iskola és
óvoda intézményébe
járó gyermekeket látogatja meg a Mikulás.
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