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Klebelsberg Kunó 1875. november 13-án 
született Magyarpécskán, családja 
Székesfehérvárott telepedett le. Az ifjú 
Klebelsberg a ciszterci gimnázium elvégzése 
után, a pesti egyetem jogi karán szerzett 
diplomát, majd államtudományi doktorátust. 
Tanulmányai befejeztével különböző 
államigazgatási posztokat töltött be: miniszteri 
osztálytanácsosként, közigazgatási bíróként, 
miniszterelnökségi államtitkárként, majd 
belügyminiszterként is dolgozott. 1922-ben 
bízták meg a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium vezetésével. Ezt a tisztséget tíz 
esztendőn át gyakorolta. Ehhez az évtizedhez 
kötődik a magyar közoktatás történetének 
legjelentősebb reformja, amelynek nagyszerű 
eredményei között szerepel többek között 
Szeged egyetemi várossá fejlesztése valamint 
telepünk iskolájának alapítása is. Klebelsberg 
1922. és 1931. közötti kultuszminisztersége 
idején az oktatási és nevelési 
intézményrendszer egészére kiterjedő országos 
programot dolgozott ki munkatársaival. A 
reformprogram keretében elsőként a 
népoktatást fejlesztették mind mennyiségi, 
mind minőségi tekintetben. 5 esztendő alatt 
ötezer népiskolát létesítettek. Az ötezredik 
népiskola átadására 1930. október 25-én került 
sor Szegeden. Minisztersége alatt kezdődött 
meg a középszintű mezőgazdasági oktatás. A 
nagyjelentőségű klebelsbergi reformok a 
népiskolai és a középiskolai fejlesztéssel 
összhangban a főiskolai és az egyetemi szférát is 
érintették. Klebelsberg kultuszminiszter 
decentralizáló tervei érvényesültek, amikor a 
Budapest központú felsőoktatási centrum 
létrehozása helyett három vidéki város egyetemi 
központtá fejlesztése valósult meg. Ennek a 

koncepciónak köszönhetően a pozsonyi 
egyetem Pécsre és a kolozsvári egyetem 
Szegedre költözött. A selmecbányai Bányászati 
és Erdészeti Akadémia Sopronban kapott új 
székhelyet. Az áthelyezéseken túl újabb 
felsőoktatási intézményeket is alapítottak. 
Ennek keretében nyitotta meg kapuit a 
Tanárképző Főiskola Szegeden, a Testnevelési 
Főiskola Budapesten. 1926-ban került sor a 
szegedi gyermekklinika alapkő-letételére, 
amelyet a többi 
klinikai és egyetemi létesítmények létrehozása 
követett. Klebelsberg Kunó munkásságának 
csúcspontja Szegedhez kötődik: 1930. október 
25-én avatták fel a Dóm tér monumentális 
épületegyüttesét. Ezen a napon lett felszentelve 
az 1879-es árvíz után megépített dóm, a 
fogadalmi templom is. Ekkor adták át a 
püspökség főiskoláját és internátusát; valamint 
a Dóm teret övező épületek árkádsorában a 
Pantheont (Nemzeti Emlékcsarnokot), amely a 
legkiválóbb magyar politikusok, művészek és 
tudósok mellszobrainak gyűjteménye. 
Klebelsberg emberi és szakmai nagyságát jelzi, 
hogy katolikus elkötelezettsége mellett is 
minden iskolatípust támogatott  
1931. augusztusában a Bethlen-kormány 
lemondásakor ő is megvált miniszteri 
tisztégétől, 1932. október 2-án, két nappal 57. 
születésnapja előtt hunyt el. Kívánsága szerint 
kedves városában, Szegeden temették el.  
 
 
A szobor felállítását támogatta 2.500.000 Ft 
támogatással: 
 

 

 

 



 

 
Klebelsberg-kúria 

 
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 
Képviselő testülete a 13/2004. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletével helyi védettségű értékei közé emelte a 
Klebelsberg kúria épületét. 
A kúria egyosztályos iskolaként és tanítói lakásként 
épült 1923-ban, az ún. Alföld program keretében. 
Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a Nagy-Alföld területét kívánta felemelni 
gazdasági, oktatási, kulturális és infrastrukturális 
értelemben. Népiskola - poltikáját - a nagy arányú 
analfabetizmus elleni tevékenységet, a népiskolák 
sorának építésével kívánta megalapozni. Ezen 
épületet Rerrich Béla tervező és építész tervezte. 
Ezen terv alapján, ezen épület mintájára készült a 
többi népiskola épület Magyarországon. 
Az épületet az önkormányzat 2011-ben uniós 
forrásból újította fel, mely egy árnyas csendes 
ligetben fogadja az idelátogatókat. Jelenleg 
ünnepségek, rendezvények helyszíne az  
oktatás mellett. 

A szobor az épület fenállásának 90. évfordulója 

alkalmából készült. 

 

 

 

 

A településről: 

1927. októberében Herczegfalvától 

különvált Előszállás, a környező pusztákkal 

(Daruhegy, Ménesmajor , Kiskarácsony, Nagyka-

rácsony) egy községet alkotva, önállósult. Az összes 

lakosság ekkor 3680 fő volt. 

1923-ban adták át Daruhegyen az első osztatlan, egy 

tantermes iskolát, a „Klebelsberg-Kúria” épületét.  

1960-ban mellette építették fel a „nagyiskolát”, 

amelyet az 1980-as évek elején bővítettek és 

korszerűsítettek. Az iskola Benedek Elek nevét vette 

fel. 

Daruszentmiklós a 2002. évi önkormányzati 

választásokkal önálló településsé alakult. Az 

Előszállásból kivált község saját önkormányzati 

képviselő testületet és polgármestert választott. 

Az önálló Daruszentmiklós három kisebb 

településrészt foglal magába:  Daruhegyet, 

Dánieltelepet és Kisszentmiklóst. 

Daruszentmiklós lélekszáma 2013. elején 1290  fő 

volt. 

 

 

 

 

Program: 

 

 Polgármesteri köszöntő 

 

 Varga Gábor 

országgyűlési képviselő 

köszöntőbeszéde 

 

 Beszédet mond: 

L.Simon László 

országgyűlési 

képviselő,kormánybiztos,NKA elnöke 

 

 Dr Nagy Margit beszéde  

(Benedek Elek tagiskola 

tagintézményvezetője) 

 

 Vers 

Benedek Elek tagiskola 

 

 Katona Ilona,festőművész kiállításának 

megtekintése 

 

 Állófogadás
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