DARUSZENTMIKLÓSI
Napló
Daruszentmiklós Önkormányzatának kiadványa
IV. évfolyam 5. szám
2013.

Kedves Daruszentmiklósiak!
Ez évi utolsó lapszámunk szokásunktól eltérően, de az ünnepi hangulathoz igazodva, színes címlappal és hátsó borítóval
készül. Jó évet zártunk, erről egy összefoglalót is olvashatnak
a lapban.
Szeretettel várjuk Önöket Falukarácsony rendezvényünkön
december 23-án!
A Daruszentmiklósi Napló mellékleteként megjelenő színes
falinaptárral kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepet, jó
egészséget, sikerekben és örömökben gazdag új esztendőt.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata nevében:
Rauf Norbert
polgármester
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Falukaracsony
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk mindenkit a Kúriában
2013. december 23-án (hétfő)
17 órakor kezdődő

FALUKARÁCSONY
rendezvényünkre!

A rendezvény szervezője
a Kisszentmiklós-Daruhegy Alapítvány
és Daruszentmiklós Község Önkormányzata.
A műsorban fellépnek
óvodásaink, iskolásaink
és az estnek egy meglepetés vendége is lesz.
Várjuk Önöket szeretettel,
ünnepeljük együtt a karácsonyt!

Varga Gábor, L. Simon László és Rauf Norbert a kúria
előtt felállított és 2013. december 13-án felavatott
Klebelsberg Kuno mellszoborral. Az avatásról írt cikkünk a 6. oldalon olvasható

Képviselő-testületi
ülésen történt
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület testületi ülésén
• az ivóvíz megállapításáról szóló önkormányzati rendeletét – feladat-ellátásának megszűnése – miatt hatályon
kívül helyezte,
• az esetleges filmforgatás szabályainak beépítése miatt
módosította a közterületek használatáról, védelméről
és a közterület-használati díjról szóló önkormányzati
rendeletét,
• módosította az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét,
Folytatás a 2. oldalon

2013. – Daruszentmiklós
sikeres éve
Tisztelt Lakosság!
Közeleg az év vége, ilyenkor jellemzően számadást készít
mindenki az eltelt év sikereiről, eredményeiről. Az Önkormányzat a képviselő-testület döntéseinek megfelelően
a 2013. évben sok mindent megvalósított, több mindent
saját forrásból, az önkormányzat anyagi erőbírásának
megfelelően, ezen túl igyekezett minél több pályázati forrást bevonni a megvalósításba. Szinte minden elnyert pályázathoz önrészt kellett finanszírozni, mely jellemzően
a kivitelezés ÁFA tartalmát, azaz 27%-ot jelent. Ezt a saját költségvetésünkből kellett kigazdálkodni. A 2013. év
sikeres éve volt Daruszentmiklósnak, igen sok – az alábbiakban felsorolt – fejlesztéseket tudtuk végrehajtani.
• Kazán program keretében biomassza kazán, aprítógép
beszerzését, 2 fő dolgozó bérét 1 teljes évre, illetve egy
aprítéktároló építését nyertük el, mintegy 12 millió Ftos támogatásként.
• Barátságház bővítése, felújítása érdekében pályázat beadása történt meg újból, jobb kondícióval. Nyert támogatás 5 millió Ft. A megvalósítás 2014. évi befejezéssel
történhet.
Folytatás a 2. oldalon
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2013. – Daruszentmiklós sikeres éve
• A Faluparkban egy vizesblokk építésére pályázat keretében
5 millió Ft támogatást nyertünk. A megvalósítás 2014. évi
befejezéssel történik meg.
• Angol nyelvoktatás történt pályázati úton, melyre 990.000
Ft finanszírozást nyertünk 11 fő képzésére.
• Testvér-települési sikeres pályázatunk eredményeként az
Uniótól 7000 €, azaz 2.000.047 Ft támogatást nyertünk,
amit teljes egészében a testvér-települési találkozóra kellett fordítani.
• Kerítést vásároltunk az iskolához 100.000 Ft értékben,
amit társadalmi munkában állítottunk fel az iskola köré.
• Iskolás gyermekek utazása Erdélybe és Csíkkozmás testvértelepülés vendéglátására, illetve jó tanulók jutalmazásaként 20 diák + 3 kísérő pedagógus utazott el egy hétre.
Önkormányzati hozzájárulás a buszköltséghez: 250.000 Ft.
• Nőgyógyászati szűrővizsgálat ingyenesen a lakosság részére,
• Négynapos nyári napközis tábort szerveztünk, melynek
keretein belül megrendezésre került a Nomád napok és a
szentivánéji rendezvény is (500.000 Ft értékben valósította
meg Önkormányzatunk).
• Munkaügyi központos pályázat útján diákmunkára (10 fő
július + 25 fő augusztus hónapban) 2 millió Ft-ot nyertünk, mely program 100%-ban támogatott volt.
• A Faluparkban a villamoshálózat kiépítése megtörtént,
hamarosan megvalósul a közvilágítási lámpatestek kihelyezése is, melyek értéke kb. 3 millió Ft. A kiépítést az E.ON
végezte. A világítótesteket saját forrásból vásároltuk meg.
• Mindenki nagy örömére elkészült a Faluparkban a játszótér, melyhez 4,7 millió Ft támogatást nyertünk el.
• EU önerő pályázaton az óvoda napelemes rendszeréhez
1,4 millió Ft támogatást nyertünk el.
• Aszfaltozási munkákat volt lehetőségünk végezni a Berzsenyi Dániel utca és a Dániel utca egy részén, elsősorban az
ott lakók és az iskolások örömére.
• Kamerarendszert építettünk ki a Kúriánál a közbiztonság
növelése érdekében.
• A település Fehérvári úton lévő régi iskolaépületét saját
forrásból vásárolta meg az Önkormányzat 2 millió Ft-ért.
• Kulturális közmunka programban 1 fő foglalkoztatását
nyertük el 2013. december 1-től 5 hónapra.
• Működési kiadások támogatására benyújtott pályázatra
1.001.000 Ft-ot nyertünk el.
• Szociális célú tűzifa juttatására 609.600 Ft támogatást nyertünk, melyhez az Önkormányzati önrész 101.600 Ft + szállítási költségek. Ebből hozzávetőlegesen 60 rászoruló családnak tud a képviselő-testület segítséget nyújtani.
• A téli közmunka programban – az eszköz-beszerzésekkel
együtt - összességében kb. 8 millió Ft munkaügyi központi támogatást nyertünk el.
• A Klebelsberg Kuno szobrának felállítása 2.500.000 Ft
támogatással valósult meg a Kúria épületénél.
• Kiegészítő költségvetési támogatásokat kb. 6.000.000 Ft
értékben sikerült elnyerni.
• Testvér-települési táblákat készíttettünk, melyek kihelyezése a tavasszal valósul meg.
• Gréderezési és kátyúzási munkákat végeztünk az év végén
(Dániel és Berzsenyi D. utca, Durda út, Daru sor).
• Kazánprogram folytatása (2 fő tovább-foglalkoztatása)
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Folytatás az 1. oldalról
• Hóekét szereztünk be a traktorhoz a közmunka programon keresztül, 200.000 Ft értékben.
• Védőnői szolgálathoz elektromos triciklit szereztünk be
290.000 Ft értékben.
• Karácsonyi ajándéknaptárt készíttetünk önkormányzati
forrásból.
• Mikulás csomagokat vásároltunk és osztottunk a 14 éven
aluli iskolás és óvodás gyermekeknek, illetve azoknak, akik
még nem járnak óvodába.
• Karácsonyi ajándékműsort rendeltünk meg a Falukarácsony programjába (könyvtár támogatásból).
• Mozgókönyvtári ellátást indítottunk be,
• 45 rászorult családnak karácsonyi élelmiszercsomag, cipők, játékok, mikuláscsomagok támogatását eszközöltük
ki a Végsővár Alapítvánnyal való együttműködésben.
Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik
mind az eredmények elérésében, mind a közösségi munkában segítették az önkormányzat 2013. évi sikereit.
Rauf Norbert
polgármester

Képviselő-testületi
ülésen történt
Folytatás az 1. oldalról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület testületi ülésén
• elfogadta az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a
Szederinda óvoda 2013. háromnegyed évi gazdálkodási beszámolóját,
• meghatározta a 2014. évi költségvetési koncepciót,
• véleményezte a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati
Hivatal ¾. évi beszámolóját és 2014. évi költségvetési
koncepcióját,
• döntött a képviselők tiszteletdíja év végi előirányzat-maradványának átvezetéséről a templomépítés
alszámlájára,
• döntött a szociális célú tűzifajuttatás kérelmeiről,
• törvényváltozás miatt módosította az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát
• törvényváltozás miatt módosította a Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét,
• a közétkeztetést működtető vállalkozó kezdeményezésére módosította az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét,
• döntött mikuláscsomagok beszerzéséről és kiosztásáról
a daruszentmiklósi 14 év alatti, iskolánkba és óvodába
járó, illetve óvodába még nem járó gyermekek részére,
• elfogadta az önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési
tervét,
• pályázatot nyújtott be gépjármű beszerzésére,
• támogatja a Daruszentmiklósi Polgárőrség terepjáró beszerzésére irányuló pályázatának benyújtását.
Pulainé Varga Gabriella
aljegyző

200 fővel indul a téli
közfoglalkoztatás
A Dunaújvárosi Vizi Társulat 23 településen 200 új kollégával kapcsolódik az országos téli közfoglalkoztatási
programba.
A téli közfoglalkoztatás során 40 fő beiskoláztatására
kerül sor. A munkavégzés a legtöbb településen már elkezdődött.
A Vizi Társulat 2,5 éves tapasztalatát felhasználva vállalta a 200 fő foglalkoztatását. Fontos szempont volt, hogy a
helyi erőforrások helyben hasznosuljanak, azaz a településről felvett emberek közigazgatási határon belül végezzék a munkájukat. A munkaterv összeállítása során a Vizi
Társulat együttműködött a helyi Önkormányzattal és felhasználta a gazdálkodóktól érkezett igényeket, bejelentéseket.
Az ellátandó feladat elsősorban a vízfolyások medrének tisztítása, kiegészülve az Önkormányzattal egyeztetett
egyéb feladatokkal, zöld területek kaszálásával, a tél folyamán hó eltakarítással.
A Vizi Társulat tervei szerint a felvett dolgozók szükség
esetén részt vesznek a belvíz elleni védekezésben is.
Daruszentmiklós település közigazgatási területén 22
fő dolgozik a Vizi Társulat által bonyolított közfoglalkoztatási programban.
A tervek szerint 2014. április 30-ig megvalósul Nagykarácsonyi víz daruszentmiklósi szakasz és mellékágai,
Telepi árok, Pázmándi víz alsó szakasz és Dániel-telepi
árok tisztítása.

Az önkormányzati
segélyezés változásáról
Tisztelt Lakosság!
A szociális ellátásokról szóló törvény 2014. január 1-től kezdődően
megváltoztatta az önkormányzati segélyezés rendszerét.
Az eddigi átmeneti segélyt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, temetési segélyt kiváltja az Önkormányzati segély rendszere,
melybe beleépült valamennyi eddigi rendkívüli segélyezési forma.
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:
– kimondja, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt
önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére,
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem
várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez,
elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
– a törvény jövedelemhatárhoz köti a segély megítélésének lehetőségét,
– természetbeli ellátásként is nyújtható, természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő
segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését
szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
– A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára
az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély –
kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulás igénylése esetén – nem állapítható meg.
– Az önkormányzati segélyek elbírálásáról a Képviselő-testület
dönt.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Pulainé Varga Gabriella
aljegyző

Döntés szociális
célú tűzifajuttatásról
A Képviselő-testület 2013. december 11-ei zárt ülésén döntést
hozott a szociális célú tűzifa juttatásról.
A pályázaton elnyert 40 erdei köbméter tűzifából a rendeletnek megfelelően 60 családnak van lehetőség 1-1 köbméter tűzifát biztosítani. Ezzel szemben a beérkezett kérelmek száma 89
db volt, így a Képviselő-testület a jogszabályban rögzített szempontrendszer szerint állapította meg a juttatásban részesülők
körét, figyelembe véve az egy főre jutó jövedelem mértékét is.
Mivel a juttatás jogszabályi feltétel-rendszeren és elnyert juttatható mennyiségen alapult, a Képviselő-testületnek sajnos
nem állt módjában minden kérelmezőnek az igényét teljesíteni.
Köszönjük megértésüket.
Bízunk benne, hogy a következő évben is lesz lehetőség a
pályázat benyújtására, hogy segíthessük a rászoruló családokat.
Daruszentmiklós Község Képviselő-testülete nevében:
Rauf Norbert, polgármester
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ISKOLAI HÍREK - 2013. NOVEMBER
2013. november 15-én a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános
Iskola versenyt rendezett azon tanulók számára, akik szívesen
mondanak mesét a nagyközönség előtt.
A résztvevők több településről érkeztek, így iskolánk is képviseltette magát öt bátor versenyző személyében, név szerint:
Nagy Petra Réka, Molnár Zétény, Cseh Laura, Pulai Milán Tibor
és Agócs Beatrix. A színvonalas előadások évfolyamonként külön-külön termekben zajlottak, így az értékelés is ennek megfelelően történt. A gyerekek repertoárjában különböző szerzők
érdekes, rendkívül szórakoztató meséi szerepeltek, melyekhez
színes előadásmód párosult. Tanulóink mindegyike negyedik
helyezést ért el. Az iskola részéről tapasztalt vendégszerető,
szívélyes fogadtatás, valamint a versenyzők színvonalas, szórakoztató előadása hozzájárult ahhoz, hogy mindenki vidáman,
felszabadultan érezze magát ezen a fantasztikus mesemondó
délutánon.
Gratulálunk a résztvevőknek!
2013. november 22-én, pénteken délután diákjaink egy lelkes csapata részt vett a nagyvenyimi körzeti történelmi versenyen. A vetélkedő idei témája a Rákóczi-szabadságharc volt.
A tanulók sokat készültek, az előzetes feladatot is szépen megoldották. A versenyen játékos feladatokon keresztül mérték
összetudásukat a jelenlévőkkel.
A négyfős csapat tagjaként Balázs Máté (7. osztály), Kanderka
Alexandra (8. osztály), Kanderka Hajnalka (8. osztály) és Sági
Alexandra (8. osztály) tanulók képviselték iskolánkat. Felkészítő tanáruk André Krisztina volt.
Diákjaink a negyedik helyezést hozták el. Legyünk büszkék
rájuk!

December

December az adventi várakozás időszaka. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy advent eljövetelével karácsonyi hangulatot varázsolunk az osztálytermekbe, elkészítjük adventi
koszorúnkatés péntekenként versekkel, dalokkal melengetjük
szívünket. „Advent angyalai” minden héten eggyel több gyertyát gyújtanak meg a koszorún.
Az első gyertyagyújtásra november 30-án került sor. A felkészítő tanár, Duschnig Mónika vezetésével felsős tanulóink lelkesen készültek erre az alkalomra. A műsor különlegességét az
adta, hogy a karácsonyi dalok sokféle hangszeren csendültek
fel. Ugyanezzel a műsorral léptünk fel december 1-én a falu
első adventi gyertyagyújtásán, a Barátság ház előtt.
December 6-án minden gyerek nagyon izgatott volt, hiszen
a Télapót várta, aki délután meg is érkezett hozzánk. A gyerekek versekkel, dalokkal, rövid jelenetekkel kedveskedtek neki,
ő pedig csomagot osztott minden diákunknak, az önkormány4

zat támogatásának köszönhetően. „Advent második angyala”
december 7-én gyújtotta meg a következő gyertyát adventi
koszorúnkon. Doszpodné Kiser Edit vezetésével a 4. osztályosok adtak műsort. A karácsonyi előkészületek mellett 5. osztályos tanulóink december 5-én Kiskőrösre kirándultak, ahol
Koronczai Edit vezetésével rendkívüli irodalom órát tartottak
Petőfi Sándor szülőházában. A költőre emlékezve koszorút helyeztek el az emlékhelyen.

„Advent harmadik angyala” december 13-án, „negyedik angyala” december 21-én gyújtja meg az iskolai koszorú harmadik
illetve negyedik gyertyáját.
„Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a melegség
ígérete. Két gyertya még nem világosság, de magában hordozza
a fény legyőzhetetlenségének az üzenetét. Három gyertya még
nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a várakozással megszentelt Remény születőben van. A négy adventi gyertya
lángja: még nem a várva várt pillanat beteljesülése, de az idő
végét jelzi, a Karácsony eljövetelét, a Megváltó születését. Az
adventi koszorú fényei, a négy gyertya – évszázadok óta – a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztet. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva
és kiszolgáltatva a sötétségnek örökre ebben a világban.”
A Benedek Elek Tagiskola minden dolgozója és tanulója nevében áldott ünnepeket kívánunk Daruszentmiklós valamen�nyi lakójának.

A SZEDERINDA ÓVODA HÍREI
Az óvodában történt:
– A szeptember 2-i kezdés óta nagyon mozgalmasan teltek napjaink. A változások sok munkát, új feladatokat hoztak, de minden akadály legyőzésében segített az együttműködés, a közös
munka óvodán belül és partnereinkkel (képviselő-testület,
önkormányzat, szülők, civil szerezetek) egyaránt.
– Hagyományainkhoz hűen, elkísértük az elsősöket az évnyitóra, majd meghatottan voltunk tanúi avatásuknak a Benedek
Elek napon.
– A legkisebbek már igazi óvodások lettek, már nem sírnak,
megismerték az óvodai élet szabályait, és jól érzik magukat
társaik között. Ebben sokat segítettek a régi óvodások is türelemmel, figyelemmel, gondoskodva fordulnak a picik felé.
– Mihály napi vásáros jelenettel köszöntöttük az idős embereket a község rendezvényén.
– Papírgyűjtési akciónk sem maradt el. Noha az idei őszön
a kilók száma kevesebb is lett, a PET palackkal kiegészített
gyűjtés egy újfajta élményt biztosított. A szolgáltató révén –
DESZOLG KFT – ÖKO-játszóházat tartott nálunk Szűcs Attila.
Nagyon sok hasznos dolgot ismertünk meg, illetve ismételtünk át játékos formában környezetünk megóvásával kapcsolatban.
– Megrendeztük hagyományos Márton napi jótékonysági
bálunkat, mely a résztvevőknek köszönhetően szép nyereséget hozott. Minden résztvevőnek és támogatónak köszönettel tartozunk, hogy ezekben a nehéz időkben is
számíthatunk rájuk.
Hozzájárulásukkal és az elmúlt két év bevételével tavasszal
az udvari játszóeszközeinket bővítjük. Köszönjük a szülői
meglepetést, melyet a gyermekeknek szántak – Andi Bohóc
műsora. Ha több szülő érezte volna magáénak ezt a rendezvényünket és részt vett volna benne gyermekével, akkor
többen élvezhették volna a mókás bohócműsort és a lufi hajtogatást. Aki eljött, nagyon jól érezte magát.
– Az idén is együtt futottunk a Mikulás nagykövetével és kis mikulásával november végén.
– Megrendeztük őszt búcsúztató játszóházunkat is. Sajnos sok
gyermek betegedett meg hirtelen. A szülői érdeklődés igen
csekély volt, noha ilyenkor lenne lehetőség bepillantani gyermekük óvodai életébe, s együtt játszani vele, önfeledten,
gondtalanul.
– Mikulás napján az óvodában a „MiaManó” színház előadásával érkezett a Mikulás. Vendégeink voltak az iskola első és
második osztályos tanulói is. Mókás-kedves történetet láthattunk.

Köszönjük a daruszentmiklósi mozgókönyvtár közreműködését, hogy ilyen formában valósult meg a Mikulás érkezése.
Délután a falu Mikulása ébresztette az ovisokat csengőszóval,
szaloncukorral és a csizmákba varázsolt ajándékkal.

– December 8-án a Csiribiri csoport (Gráczer Ágnes vezetésével) színesítette karácsonyi dalokkal, versekkel a második
gyertya meggyújtásának ünnepét,.
– A sok program közepette, egy fontos döntést is meghozott óvodánk nevelőtestülete. Tekintettel arra, hogy az ide
járó gyermekek között sok tehetség rejtőzik, erre tudatosan nagyobb figyelmet kívánunk fordítani. Egy évvel ezelőtt
kézművesszakkört indítottunk, az érdeklődők számára. Az elkészített munkaterv, a feladatok kitűzése után Makó Józsefné
óvodai szakértő mentorálásával 2013.október 27-én regisztráltunk a Magyar Geniusz Program keretében meghirdetett
Tehetségpont Hálózatba.
Regisztrációnk sikeres volt, október 30-án Regisztrált
Tehetségpont lettünk. Így több lehetőségünk nyílik arra, hogy a
továbbiakban pályázati forrásokból tudjunk több lehetőséget
biztosítani a tehetséges gyermekek fejlesztéséhez szükséges
eszközök beszerzésére, programok szervezésére. Most már a
Tehetségpont logo-t is használhatjuk.
LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT AZ ÖRÖMTELI HÍR, HOGY ÓVODÁNK ISMÉT ELNYERTE A ZÖLD ÓVODA CÍMET.
A PÁLYÁZAT ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS AZ
OKLEVÉL ÁTADÁSA BUDAPESTEN, A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN (VAJDAHUNYADVÁR) LESZ, 2013.
DECEMBER 18-ÁN.
Várható programjaink:
– Karácsonyi ünnepségünket december 20-án, délelőtt 9,30
órakor tartjuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az ünnepi ebédet követően megkezdődik a téli szünet.
– 2013. december 21-től 2014. január 5-ig az óvoda zárva tart.
– December 23-án, a Falukarácsony rendezvényen a Vackor
csoport eljátssza karácsonyi műsorát.
– Az óvoda 2014. január 6-án hétfőn nyit.

Szeretettel, békével, jókedvvel teljen meg
minden család otthona! Áldott ünnepeket kívánok.
Hajdu Annamária
óvodavezető
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Klebelsberg-szobrot avattunk
Klebelsberg Kuno mellszobrának
avatóünnepségére gyűltünk össze a
kúriánál 2013. december 13-án délután 3 órakor.
Az
eseményt
megtisztelte
Varga Gábor országgyűlési képviselő, L. Simon László kormánybiztos, az Országgyűlés Kulturális és
Sajtóbizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, továbbá a helyi képviselő-testület,
dr. Nagy Margit, az iskola igazgatója és a tanulók, a daruszentmiklósi
civil szervezetek képviselői és érdeklődők.
Rauf Norbert polgármester úr köszöntő szavai után Varga Gábor
országgyűlési képviselő úr mondott köszönetet a Nemzeti Kulturális Alap vezetőinek és apparátusának azért, hogy nagy figyelmet fordítanak a köztéri szobrok avatása ügyének, és az ország különböző
részein nagy számban születnek új szobrok. – Külön köszönet jár
a gondolatért, hogy Klebelsberg Kunonak állítsanak emléket, mert
ő volt az a nagyformátumú magyar kultúrpolitikus, akinek nagyon
sokat köszönhet a település, az egész ország, aki Magyarországot
ismét a térképre helyezte a trianoni trauma után, és oktatási programja révén tartást adott az embereknek – mondta beszédében,
majd hozzátette: – Olyan időket élünk, amikor kellenek az ilyen
napok, kellenek az ilyen szobrok, hogy emeljék a nemzettudatot.
Kiemelte, hogy karácsonyhoz közeledve jó érzés arra gondolni, hogy ebben az évben már harmadik alkalommal találkozik a
daruszentmiklósiakkal avatóünnepségen: az óvoda új energetikai
rendszere, majd az új játszótér – közösségi tér – avatása után most
a szoboravatáson. A 2010-es kormányváltás óta ez a kis falu nagyot
fejlődött, az idén egy évben háromszor is fejlesztést ünnepelhet
s ez azt jelenti, hogy a Kormány számít a vidékre, a vidék élhető
és hosszú távon fenntartható. Kérte a daruszentmiklósiakat, hogy
amikor a kúria felé visz útjuk, hajtsanak fejet Klebelsberg Kuno emléke előtt és bronzszobrát őrizzék meg az utókornak.
L. Simon László – szokásával ellentétben – papírról olvasta fel
avatóbeszédét, melyet – mint mondta – publikálni készül.
Kiemelte, hogy Rauf Norbert polgármester úr ötlete volt, hogy
Daruszentmiklóson, a kúriánál emeljenek szobrot a népiskolai program elindítójának, és a 2013-ban Székesfehérvárott emelt
egészalakos Klebelsberg Kuno szobor megalkotására és felavatására is eme ötlet nyomán került sor.
Mindkét szobor Pethő Hunor szobrászművész alkotása, de két
külön mű.
Klebelsberg Kuno 1926-ban indított népiskolai programjának
már az első néhány éve alatt a 15%-os analfabetizmus 7% alá csökkent, 1930-ig 5 ezer tanterem és tanítói lakás épült, elsősorban az
elmaradott helyeken, és ez több volt mint a kiegyezéstől (1867.)
az I. világháború végéig (1918.) eltelt 40 évben átadottak száma.
A cél az volt, hogy „… a politikai élet bárminő alakulása ne találja a magyar népet készületlenül.” Klebelsberg Kuno besugározta,
fényt árasztott kultúránk minden érzékszervére – mondta.
Az avatóbeszéd után Ady Endre: A tűz csiholója c. versét mondta el Balázs Máté 7. osztályos tanuló, majd dr. Nagy Margit, az iskola igazgatója (diplomatémája Gróf Klebelsberg Kuno munkássága
volt, anno) kapott szót.
Mint mondta, nagyon fontos, hogy abból az ötezer objektumból, ami Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége alatt jött létre, sok
– köztük a daruszentmiklósi is – eredeti formájában és funkciójában működik ma is.
Kérte, hogy a mai politikusokat is hassa át Klebelsberg Kuno szellemisége, mert a mai gyerekek is éhesek; a tudás, a kultúra iránti
vágy a mai gyerekekben is munkál.
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Az ünnepség a kúriában folytatódott, ahol Katona Ilona üvegfestményeiből nyílt kiállítás. Az érdeklődők azt a két képet is megtekinthették, amelyet az iskola és az óvoda céljaira ajánlott fel
árverésre alkotójuk.

Idén sem maradhatott el a Mikulás futás
Daruszentmiklóson! Az iskolások 2013. november 14én együtt futottak a Mikulással

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel várunk mindenkit Daruszentmiklós adventi koszorúja 4. gyertyájának meggyújtására2013.
december 22-én 16 órára a Barátságházhoz.
Várjuk együtt a Fényt!

Mozgókönyvtár a faluban!
Kedves Daruszentmiklósiak!
Újabb örömteli hírt oszthatunk meg Önökkel: településünkön immáron – mozgókönyvtár formájában – könyvkölcsönzésre nyílik lehetőség.

A mozgókönyvtárral kapcsolatos részletes információkat
Gráczer Zsuzsanna könyvtáros a (25) 505-403-as számon
nyújt minden érdeklődő számára.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata

A daruszentmiklósi mozgókönyvtár nemcsak a könyvbarátoknak nyújt elérhető szolgáltatást, hanem rendezvények
szervezésével is igyekszik közösségünk kulturális életét színesebbé tenni.
Ennek egyik kedves momentuma volt, hogy a legfrissebb
gyermekkönyv-kiadványok példányaival és a könyvtárhasználat „rejtelmeivel” ismerkedtek meg a legkisebbek 2013.
december 4-én, a Szederinda Napközi Otthonos Óvoda
Csiribiri csoportjában.
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Házi sütemények adventi versenye
Daruszentmiklóson az idén is megrendezte a Falulánc az iskolával,
a Kertbarát Körrel és az önkormányzattal, valamint a sok lelkes,
a cukrász mesterséget nem hivatásból, de otthonában szeretettel gyakorló háziasszonnyal (sőt, egy férfi is készített süteményt!)
együttműködésben a házi sütemények adventi versenyét.

nyertesei voltak advent első vasárnapjának: az ünnepvárás, a gyertya fénye, a kedves műsor lelkileg, a süteménykóstolás testileg is
táplálta a közösség tagjait.
A verseny eredménye:
I. hely
Fogarasi Béláné (gesztenyés sütemény)
II. hely
Pénzes Istvánné (mézeskalács házikó)
III. hely
Gránicz Józsefné
Különdíj:
Madár Ferencné (békebeli almás pite)
Az oklevéllel díjazottak között nagy tapsot érdemelt ki a Tapodi
házaspár, mert mindketten készítettek süteményt, illetve a
Kanderka család, ahol a nagymama mellett már unokája, Hajnalka
is benevezett a versenybe.
kk

JÓTÉKONY CÉLÚ
ÁRVERÉS
Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása után az iskolások, majd a Kertbarát Kör műsorát láthatták az érdeklődők, míg
ezalatt a zsűri – Varga Imre Miklósné (a bánomiaknak: Menyhárt
Babi, illetve a cukrász szakma egyik kiválósága, Szabó Ferencné,
Erzsike bírálta a beérkezett 24 „versenyzőt”.

Kedves Daruszentmiklósiak, örömmel fogadtuk és szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe, hogy Katona Ilona
festőművész felajánlotta két, üvegfestés technikával
készült képét árverésre; a cicásat az óvoda, a virágosat az
iskola javára.
Ajánlatot az Önkormányzatnál lehet tenni, vagy a
polgarmester@daruszentmiklos.hu e-mail címen, és itt
lehetérdeklődni az ajánlatok állásáról.
Induló ár: 5000–5000 Ft.

Várjuk ajánlataikat
2013.
december 21-ig!

Szabóné Erzsike, az előszállási Sarokház cukrászda vezetője,
maga is készült egy meglepetéssel a résztvevőknek: egy Boldog
karácsonyt! feliratú, hatalmas tortát, rajta tűzijátékkal, hozott az
alkalomra, amit szétosztott a megjelentek között.

Rauf Norbert
polgármester

DARUSZENTMIKLÓSI NAPLÓ

A verseny első három helyezettje tárgyjutalomban részesült,
a többiek oklevelet kaptak, a rendezvény résztvevői pedig mind
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