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Zengtek a harangok

GARABÓ

Zengtek a harangok a Nemzeti Összetartozás Napján június 4-én fél ötkor. Az első világháború lezárásaként 1920.
június 4-én 16 óra 30 perckor írták alá a Párizs melletti Trianon kastélyban a békeszerződést. A megállapodás azt sugallta, mintha az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként Magyarország lett volna az okozója a sokmillió ember halálát
hozó háborúnak, ennek megfelelően „példás büntetésben”,
megalázásban részesítették a soknemzetiségű országot.
Mondhatnánk: ízeire szedték, koncként odavetve számos
környező országnak, megfosztva a közlekedéstől, az ásványkincsektől. Magyarország országgyűlése 2010-ben
Nemzeti Összetartozás Napjának nyilvánította ezt a napot.
A magyar emberek nemzeti gyásznapként emlékeznek erre
a napra, éljenek a világ bármely részén. Településünkön koszorúzással emlékeztünk a tragikus napra. Vecsei Ferenc

Hagyományteremtő egész napos rendezvény volt
Kecskemét főterén május 19-én és 20-án, amely a
régi idők piacát, annak hangulatát volt hívatott felidézni. (Folytatás a 10 oldalon)

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola,
Zeneiskola és Közkönyvtár
tanévzáró ünnepségét 2012. június
20-án, szerdán 17 órakor tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
A Szentkirályi
Általános Iskola,
Zeneiskola és
Közkönyvtár
ballagási ünnepségét
2012. június 16-án,
szombaton 16 órakor tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A képviselő-testület május 29-ei ülésén történt
A képviselő-testület május 29-én tartotta soros ülését. A napirendek között
szerepelt önkormányzati rendeletek egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról
szóló rendelet hatályon kívül helyezése,
a szemétszállítási díj emelése, intézményi
alapító okirat módosítása, a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítása, a
tanyagondnoki szolgálatok szakmai programjának módosítása, szociális ellátásról
nyilatkozat, fogorvosi működés, jégverés
ellen földgenerátor telepítésének lehetősége, nyári gyermekétkeztetés, Daimler
településbörze, helyi piac működése.
Az ülésen minden képviselőtag jelen
volt.
Az ülés megnyitása után a polgármester arról tájékoztatott, hogy a szabálysértésekről szóló új törvény 2012. április
15-én lépett hatályba. A törvény kimondja,
hogy a jövőben csak törvény nyilváníthat
valamely cselekményt, mulasztást büntethetővé, önkormányzati rendelet nem.
Ennek megfelelően az önkormányzatok
szabálysértési tényállás megállapítására
nem jogosultak, és május 31-ig kötelesek
hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A helyi rendeletek
fenti rendelkezés szerinti felülvizsgálata
megtörtént, és öt önkormányzati rendeletből hatályon kívül lett helyezve a szabálysértési rendelkezés.
A képviselő-testület egyhangúlag
egyetértett az érintett rendeletek előterjesztésben foglaltak szerinti módosításával.
zt követően a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendeletet helyezte hatályon kívül a képviselő-testület. A
polgármester előterjesztésében elmondta,
hogy az Országgyűlés 2011. december
30-án megalkotta a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt, mely hatályon kívül
helyezte az árak megállapításáról szóló
törvény mellékletének néhány sorát, melynek következtében megszűnt a települési
önkormányzat felhatalmazása az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított
szennyvízkezelés díjának meghatározására. A fentiek értelmében a Képviselő-testület nem jogosult 2012. évre helyi rendeletben meghatározni a fenti díjtételeket, így
indokolt ezen rendeletek hatályon kívül
helyezése.
A harmadik napirendi pont keretében
a polgármester arról tájékoztatott, hogy a
Saubermacher Magyarország Kft. beadvánnyal fordult az önkormányzathoz a

közelmúltban történt törvényi módosulás
következtében a hulladékkezelési díj emeléséhez a képviselő-testület jóváhagyását
kérve. Kérelmük lényege, hogy az év
elején még zárolt díjemelési lehetőség törvényi feloldásával költségeik emelkedése
miatt az eddigi díjtétel emelését testületünk hagyja jóvá. Most a 80 literes edény
egyszeri ürítési díja 178,8 Ft, amit 199,7
Ft-ra kívánnak emelni. A díjemelés indoklásában az üzemanyag, a lerakati díj, a bér
és egyéb dologi költségek szerepelnek. A
törvényi előírás egyébként úgy szól, hogy
az egyszeri ürítés nettó díja nem haladhatja
meg 120 literes edény esetében a 650 Ftot. Ez arányosítva 80 literesre, 487,5 Ft
lenne. Javasolta a díjemelés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a kérelmet az előterjesztés szerint.
A következőkben az Egészségház és
Idősek Klubja intézmény alapító okiratának
módosítása került napirendre. A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala 2012. február
20. napján ellenőrzést tartott mely többek
között kiterjedt az Egészségház és Idősek
Klubja intézmény keretében biztosított
szolgáltatásokra. Az ellenőrzés megállapította, hogy az Egészségház és Idősek
Klubja intézményünk alapító okirata tévesen tartalmazza a gyermekjóléti valamint
a családsegítés szolgáltatásokat, ugyanis a
valóságban ezen feladatokat a Tiszakécske
Város Önkormányzata fenntartásában
működő Egyesített Szociális Intézmény és
Egészségügyi Központ látja el (működési
engedélye Szentkirály község közigazgatási területére is kiterjed).
További észrevétel, hogy az intézmény
által nyújtott házi segítségnyújtás tekintetében az intézményvezetői munkakört
betöltő személy védőnői szakképesítése
nem tekinthető megfelelő szakképzettségnek. A személyi változások elkerülése
érdekében javasolta, hogy a házi segítségnyújtás szakfeladatot a továbbiakban az
önkormányzat lássa el, továbbá töröljük
az alapító okiratból a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatokat. A
változás következtében indokolt az intézmény nevét is módosítani, hiszen így szolgáltatásai közé ezentúl csak egészségügyi
alapellátás tartozna.
A változások átvezetéséhez az alapító
okiraton kívül a működési engedélyt is
módosítani szükséges, így kérte, hogy a
megváltozott alapító okiratot 2012. szeptember 1. napjával fogadja el a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag
egyetértett az alapító okirat fentiek szerinti

módosításával.
E napirendi ponthoz kapcsolódóan a
képviselő-testület módosította a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló rendeletét is, így az Egészségház és Idősek Klubja
alapító okiratából a házi segítségnyújtás
szakfeladat átkerült az önkormányzathoz.
A hatodik napirendi pont keretében a
polgármester elmondta, hogy a fentebb
jelzett ellenőrzés ugyancsak feltárt néhány
pontatlanságot a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjában is, továbbá a
gépjármű-üzemeltetési szabályzatban és
a pénzkezelési szabályzatban is. A két
utóbbi belső szabályzat saját hatáskörben módosítható, de a szakmai program
a tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi
rendelet része, így testületi döntésre van
szükség. A program módosítása pontosításokat tartalmaz, amit a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A Szentkirályi Idősek Nonprofit Kft.
ügyvezetője kérelemmel fordult a testülethez, hogy járuljon hozzá nyilatkozatával vállalkozása fennmaradásához. Ennek
lényege, hogy a közelmúltban vásárolt
vállalkozása működési engedéllyel rendelkezik a Szent István tér 20. szám alá
(egykori Tsz-iroda) házi segítségnyújtás
tevékenység ellátására, amit folytatni is
szeretne, de erre csak azzal a feltétellel van
lehetősége, ha július 1. előtt beszerzi az
illetékes önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. Kérelmében leírta még, hogy
az önkormányzat által jelenleg is ellátott
tevékenységet kiegészítő saját szolgáltatással szeretnének előállni az igénylők
felé.
A képviselő-testület a kérelmet megvitatta. Javasolta az ügyvezető meghívását a következő ülésre, ahol személyesen
tájékoztathatja a testület tagjait a terveiről.
Döntéshozatalra ezt követően kerül majd
sor.
Önkormányzatunk a PAN-DENT Btvel 2012. június 30-ig kötött megállapodást
a fogászati és iskolafogászati tevékenységek ellátására. Az engedélyező hatóság
álláspontja a korábbi évekhez hasonlóan
még mindig az, hogy ideális az lenne, ha
az alapellátás Szentkirályon lenne biztosítva, de amennyiben a lakosság számára ez
a megoldás elfogadható – tekintettel arra,
hogy ezen a helyzeten évek óta nem sikerül változtatni - lehetőség van a végleges
engedély megkérésére. A fentiek alapján
javasolta, hogy az Önkormányzat és a
PAN-DENT Bt között korábban, a fogor-
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vosi feladatok ellátása tárgyában létrejött
megállapodást határozatlan időtartamra
módosítsa a testület.
A hozzászóló képviselőtagok a polgármester javaslatát elvetették, és a megállapodás két évre történő meghosszabbításáról döntöttek.
Főleg szőlősgazdák keresték meg
azzal, hogy a Soltvadkert környékén már
rendszerbe állított jégelhárító földgenerátorokhoz hasonló berendezésekkel tegyük
lehetővé a védekezést Szentkirályon is.
Ez egyaránt érdeke volna a gazdálkodóknak, az ingatlantulajdonosoknak, és az
önkormányzatnak is. Részletekről nem
tud (költségvetés, technológia, hatásfok,
stb.), de kétségtelen, hogy az emberileg elvárható és teljesíthető védekezés
elhagyása könnyelműség. A következő
Nemzeti Együttműködés fórum témája
között szerepel a jégelhárítás is, ahol már
látható lesz, hogy mekkora az érdeklődés
iránta. Az érintettek összefogása, és a
részletek megismerése után tudunk majd
az ügyben állást foglalni.
A korábbi években már többször
került sor rászorult gyermekek részére pályázat útján készétel konzerveket,
és italokat biztosítani a nyári időszakra.
Ennek fedezetét a központi költségvetés
nyújtotta, az ételek kiszállítását jórészt
a tanyagondnokok végezték. A pályázati
kiírás az idén is megjelent, azonban azzal
a feltétellel, hogy kizárólag meleg étel
készíthető, legalább 44 munkanapon át, és
a nyersanyag forintértékének legalább 30
%-ban bizonyítottan őstermelőtől, mezőgazdasági kistermelőtől kell származnia.
Személyesen is keserűen vettem tudomásul, hogy az évek óta folytatott és egyre
bővülő gyakorlat a helyi termelőktől való

termékvásárlás terén, még mindig csak
kb. 10 %-os értéket képvisel a Konyhánk
anyagbeszerzésében. A tej, tojás, zöldség
és gyümölcs értéke ugyanis a hús, olaj,
cukor, tészta és egyéb anyagokhoz képest
elenyésző. Minden eszközt szeretnék
azonban megragadni ahhoz, hogy ezt az
arányt a lehetséges legnagyobb mértékűre
emeljük. Akár még költségtöbblet árán
is. Az egészséges táplálékot meg kell
fizetni, ha pedig ez helyben termelődik
meg, kettős a haszon, hiszen saját lakosainkat éltetjük. A pályázat „elengedésében” még szerepet játszott az is, hogy a
Konyhánk tisztasági festése, a dolgozók
szabadságának kiadása legalább két hét
bezárást igényel. Ezen felül nehézkesen
lenne megoldható az étel tanyára szállítása, vagy a gyerekek onnan történő
bejárása az étkezdébe (nincs iskolabusz
sem). Nagyon örülnék azonban annak,
ha a valóban rászorultak részére saját
költségvetésünk terhére esetleg tudnánk
adni valamilyen támogatást. A megoldás
azonban a helyi őstermelők szervezése, az
árualapok feltárása, tárolókapacitás (hűtő)
növelése, a szükségletek és lehetőségek
pontos felmérése és harmonizálása lenne,
amit haladéktalanul el kell kezdeni.
Kutasi Ferenc településfejlesztő arról
tájékoztatott, hogy május első napjaiban
megkereste a Mercedes-Benz gyár a környező településeket a következő kéréssel:
„2012-ben 3000 munkavállalója lesz a
cégnek, Kecskeméten azonban a lakhatási
lehetőségek korlátozottak. A kollégák az
ország minden pontjáról járnak ide dolgozni, sokan ingáznak. Körülbelül 40%uk nem Bács-Kiskun megyében lakik,
52%-uk pedig 20 km-nél távolabbról jár
minden nap. Nemsokára bevezetik a máso-

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület júniusi hírei
„Egységben az erő!”
A tavaszi hónapok mozgalmassága
után most egy kicsivel nyugodtabb időszak veszi kezdetét, lévén az egyesületi
tagok közül sokaknak iskolai kötelezettségeknek kell eleget tenniük. Nagy
örömünkre szolgált, hogy áprilisban a
szentkirályi képviselőtestületi gyűlésen
kíváncsiak voltak ránk, kíváncsiak és
érdeklődőek voltak problémáinkra, sikereinkre és a velünk kapcsolatos történésekre.
Köszönjük a figyelmet és igyekszünk
a továbbiakban is lehetőségként létezni
a szentkirályi fiatalok számára, akik szeretnének egy jót beszélgetni és szeretnék
tartalmasan eltölteni az időt.

A nyár folyamán Egyesületünk nem
szervez annyi programot, mint a tavaszi
időszakban, mert ilyenkor nem a négy
fal között kell ücsörögni, hanem a szabadban, a friss levegőn kell minél több
időt eltölteni.
Köszönjük azt is, hogy a Szike
facebook profilját is egyre többen kísérik figyelemmel, egyre több emberhez
juthat el az információ. Ebbe az irányba
elindulva szeretnénk online jelentétünket még inkább kiterjeszteni.
Végül, de nem utolsósorban szeretnénk egy nagy kalappal (mindent, amit
ilyenkor kell) az érettségizőknek és a
vizsgázóknak kívánni!
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán
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dik műszakot, ami a hazajutást nehezíteni
fogja, ezért fontos, hogy a kollégák megismerjék a környező települések nyújtotta
lehetőségeket (lakhatás, óvodák, iskolák,
stb.). Ennek érdekében egy településbörzét szerveznek 2012. június 12-én, a gyár
területén. A települések megjelenéséhez
a standokat ők biztosítják. Kérdés, hogy
mennyire foglalkozzunk ezzel a dologgal?
Úgy gondoltam, hogy egyszerű szórólapot
kellene készíteni esetleg az oktatási intézményekről készült fotókkal kiegészítve.
Az önkormányzatnak saját telkei vannak,
bölcsőde ugyan nincs, de van óvoda,
iskola. A közlekedés jó autóbusszal is és
gépkocsival is. Szentkirályon több eladó
ház is van. A település által nyújtott kedvezményeknél szóba jöhet még a fiatal
házasok első lakásszerzési támogatása, és
az újszülöttek támogatása is. A javaslatot
a képviselőtagok támogatták.
Ezt követően a jegyző tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a készülő helyi piacterületünk működtetésével kapcsolatosan
néhány alapvető kérdést el kellene dönteni. A legfontosabb most, hogy általában
vett piac vagy helyi termelők piaca formában működjön, és ki legyen az üzemeltetője. Fő különbség a kettő között, hogy
más az engedélyeztetése a piacnak, illetve
a helyi termelői piacnak. A piacot a kistérségi jegyző, a helyi termelői piacot a piac
helye szerint illetékes jegyző engedélyezi,
de ha az önkormányzat fogja üzemeltetni,
akkor a helyi jegyző nem engedélyezheti.
Részletesen ismertette mindkét formára
vonatkozóan a működtetésre vonatkozó
jogszabályi előírásokat. Megvitatás után
a képviselő-testület az általános piaci
forma mellett döntött, és üzemeltetőként
az önkormányzatot jelölte meg.

TE SZEDD!
Országos
szemétgyűjtési akció
Az akcióhoz településünk is csatlakozott. Az
önkéntesek összesen 17
zsák szeméttől tisztították
meg az utak szélét.
Köszönjük településünk nevében a 15 fős
csapatnak az akcióban
való részvételt.
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Könyvtári hírek

EU- óra

Május 16-án Fazekas István, a Europe Direct BácsKiskun Megyei Európai Információs Pont munkatársa
tartott előadást a 8. osztályosoknak. Ezen a rendhagyó
órán szó volt az Európai Unió kialakulásnak történelmi hátteréről, felépítéséről, a tagállamokról, döntéshozó testületéről, intézményeiről és az eurózónáról is. A
diákok elővehették már meglévő tudásokat a témával
kapcsolatban, és azt újabb ismeretekkel bővíthették az
előadáson elhangzottakkal.

Fazekas István, előadó az Eu órán

Kresz Albert fotóművész kiállítása
Kresz Albert Balogh Rudolf-díjas fotóművész kiállításának megnyitója május 11-én 16 órakor volt a
könyvtárban, melyen megjelent a fotóművész is, ahol
az általános iskola tanulói adtak rövid műsort. A művész
a tanyákat bemutató képeknek meghagyta a dokumentum jellegét és értékét. Láttatja a még mindig pusztuló,
sorvadó tanyákat, a benne élő, és a lemenő napot idéző
arcokat, a velük kitartó állatokat, a szegényes környezetet, az értéktelenné vált gazdasági eszközöket és az egyre
üresedő, tanya nélküli tájat.
A vándorkiállítás fotóit a hódmezővásárhelyi Tornyai
János Múzeum és Művelődési Központ bocsájtotta rendelkezésre, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének „Tanyagondnokokkal a tanyákon élőkért”
pályázat keretében, a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.

Háló-party
Fiatalok kedvéért május 25-én már 7. alkalommal
nyitott ki a könyvtár egész éjszakára. A számítógépes játékok szerelmesei együtt, egymás ellen küzdöttek, vagy
épp autóversenyeztek egészen hajnalig. Korábban Fábián László segített a technikai problémák megoldásában,
de most ezt a feladatot Csuka Dániel vette át, és neki

Pusztai Réka hegedül

is sikerült zökkenőmentesen megoldani az esetlegesen
felmerülő problémákat. Mivel a könyvtárban nincs an�nyi játékra alkalmas gép, a fiatalok saját gépeiket is el
szokták ilyenkor hozni. A csoport külön oldalt hozott létre a Facebook-on, ahol folyamatosan tájékozódhatnak a
következő party időpontjáról. A mindig jó hangulatú, de
fegyelmezett estére most is 14-en jöttek el.

Virágosak utcáink, parkjaink
Május a legszebb hónap. Így tartják. A szépségért
nemcsak az időjárás, hanem, mi magunk is tehetünk
úgy, hogy gondozzuk, ápoljuk kertjeinket, utcáinkat,
parkjainkat. Dicséret illeti községünk lakosságát,
hogy ki-ki erejénél fogva igyekszik rendben „tartani”
portáját. Az utcák, közterek gondozását önkormányzatunk látja el közmunkások bevonásával. A közterületre
kiültetett egynyári dísznövényeket önkormányzatunk
önzetlen felajánlásként kapta. Az adományozók: Kovács Attila, Kovács Károly, és Kovács Tibor. A falu
közösségének nevében minden adományozónak szívből köszönjük.

Kresz Albert, fotóművész

Szutorné Mariann
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garabonciás diák
Számok, tények,
arányok
Bizony, az 1920. június 4.-én fél ötkor
a Párizs környéki Nagy-Trianon palotában aláírt békeszerződés értelmében
Magyarország (pontosabban a Magyar
Királyság) az alábbi területeket veszítette
el:
Erdély és jelentős területek
Magyarország keleti részéből (az ún.
Partium, valamint a Bánság keleti része)
Romániához került; – 103 093 km², a
Magyar Királyság 31,78 %-a.
Az északon a főleg rutének által
lakott Kárpátalja, a főleg szlovákok
lakta Felvidék, a szinte csak magyarok
lakta Csallóköz Csehszlovákiához került;
– 61.633 km², a Magyar Királyság 18,9
%-a.
Délen az újonnan alakult délszláv
állam, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság
része lett
Magyarországból a Szerémség,
Drávaköz (1163 km²), Bácska és a
Bánság nyugati része, valamint a
Muraköz (729 km²) és a Vendvidék ⅔-a,
a mai Muravidék (947,8 km²) – összesen 62.092 km², a Magyar Királyság
19,14 %-a, valamint az egész HorvátSzlavónország; – 42 541 km², a Magyar
Királyság 12,87 %-a.
Nyugaton egy sáv Ausztriához került,
ahol később az új területekből Burgenland
néven önálló tartományt hoztak létre a
már aláírt Saint Germain-i békeszerződés
alapján; – 3 965 km², a Magyar Királyság
1,22 %-a.
Továbbá északon Szepes és
Árva megyéből több község került
Lengyelországhoz:
– 589 km², a Magyar Királyság 0,18
%-a.
Fiume (ma: Rijeka) városa is a
Magyar Királyság része volt, de rövid
önállóság után Isztriával és Zárával együtt
Olaszországhoz került, majd 1947-ben
Jugoszláviához csatolták; – 21 km², a
Magyar Királyság 0,000065 %-a.
A békeszerződés eredményeképp
a 325.411 km² összterületű Magyar
Királyság elveszítette területének több mint
kétharmadát, (az ország Horvátország nélküli területe 282.870 km²-ről 92 963 km²re csökkent) lakosságának több mint a
felét, az 1910-ben még 20.886.487 fős
ország lakossága 7.615.117 főre esett
vissza. (Az ábra az jelzi, hogy ha az
Amerikai Egyesült Államok lett volna
elszenvedője egy ilyen arányú csonkí-

tásnak, mekkora területe
maradt volna
vissza.)
Demográfiai következmények
A Magyar Királyság lakóinak száma
20.886.487-ről
7.615.117-re esett vissza. 1910-ben a
Magyar Királyságban élő magyar népesség az össznépesség kb. 48,1 %-át –
Horvát-Szlavónország nélkül 54,6 %-át –
tette ki. Noha az elcsatolt területeken élők
többsége nem volt magyar nemzetiségű,
a békeszerződés során az országhatárok
megvonása gyakran nem követte a nyelvi
vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben
egységes tömbben élő magyar lakosságú
területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3
millió magyar rekedt kívül az új magyar
állam határain.
A magyar nemzetiségűek lélekszáma
az elcsatolt területeken az 1910-es népszámlálás alapján:
ma Szlovákiához tartozó területen:
884.000 fő, a helyi lakosság 30 %-a
Árva vármegye és Szepes vármegye
Lengyelországhoz került részein: 1.000
fő, a helyi lakosság 1,2 %-a
ma Romániához tartozó területen:
1.662.000 fő, a helyi lakosság 32 %-a
ma Szerbiához tartozó területen:
420.000 fő, a helyi lakosság 28 %-a
ma Ukrajnához tartozó területen:
183.000 fő, a helyi lakosság 30 %-a
Horvátországban: 121.000 fő, a helyi
lakosság 3,5 %-a
ma Szlovéniához tartozó területen:
20.800 fő, a helyi lakosság 1,6 %-a
ma Ausztriához tartozó területen
Burgenlandban: 26.200 fő, a helyi lakosság 9 %-a
Fiume városában (ma Horvátország
része): 7.000 fő, a helyi lakosság 24 %-a
(A kép azt érzékelteti, hogy ha NagyBritannia szenvedett volna el ilyen
arányú csonkítást,
mi maradt volna a
területéből.)
Katonai erők aránya a békeszerződés
aláírása után :
Magyarország
35.000 fő
Csehszlovákia            150.000 fő
Románia       
     125.000 fő

Jugoszlávia           

130.000 fő.
(A kép azt
érzékelteti,
mi
maradt
volna
Olaszországból,
trianoni arányú
csonkítás után.)

A következő számok azt érzékeltetik,
hogy az elcsatolt területek arányában
az egyes mezőgazdasági, ipari ágazatok
mekkora arányú veszteséget szenvedtek
el a trianoni békeszerződés miatt:
Szántóföld   61,4 %
Mezők 78 %
Legelők 73,9 %
Szőlők  37,5 %
Erdő      88 %        
Búzatermés   55,2 %
Árpatermés    54,3 %
Kukoricatermés 68,7 %
Lentermelés       76,6 %
Kenderterme!és 76,4 %
Cukorrépatermelés  61,4 %
Szarvasmarha-állomány 70,6 %
Sertés-állomány 56,2 %
Juh-állomány    71,8 %
Vasúti vonalak 62,1 %
Közutak   64,5 %
Vastermelés (évi) 83,1 %
Réztermelés   100 %
Arany- és ezüsttermelés  100 %
Kőszéntermelés  27,2 %
Barnaszéntermelés 30,5 %
Sótermelés 100 %
Gyárak, ipari műhelyek száma 55,7 %
Hitelintézetek száma  67 %
Ipari termelés   88 %
Fa- és csontipar  81,4 %
Vas- és fémipar   49,5 %
Munkáslétszám    53 %
(A kép azt
érzékelteti, hogy
mekkora
arányú veszteséget
jelentett volna
Franciaországnak
egy trianoni arányú csonkítás.)
Békesség veletek! A kő marad.
Trianon veszik.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Május 19-én két kisbusznyi csapat
indult útnak Szentkirályról a szekszárdi
Szent Mónika találkozóra, ahol a keresztény édesanyák idei országos találkozóját
szervezték. Az ott részt vevő körülbelül
1000 fő egy szívvel-lélekkel imádkozott
gyermekeiért, férjéért, családtagjaiért. Az
együtt zengő imák, énekek és az édesanyák
egymással megosztott, megrendítő, különleges történetei igazán lélekemelő élmény
volt mindannyiunk számára.
Az ott elhangzó történetek közül egy természetből vett példát és egy verset szeretnék
megosztani az Olvasókkal (nem csak az
édesanyákkal).

Zimányi József:
Miért énekel a fülemüle?
Debrecenben sokszor végigsétáltam a
főúton. Ott voltak a legszebb könyvesboltok. Nekem sosem volt pénzem arra, hogy
könyveket vegyek, de a szememet legeltettem, és láttam legalább a magyar kultúrának
erre-arra borulását.
Egyszer csak látok egy könyvet, kicsit
nagyobb volt, mint a tenyerem. Ez volt a
címe: Miért énekel a fülemüle?
Micsoda kérdés! Hát miért szalad a
nyúl? Miért lóg az elefánt ormánya?
De mivel egy professzor írta, bementem
és kíváncsiságból megvettem. Elmondja
ez a professzor, aki a madarakat tanulmányozta, hogy észrevette, hogy amikor a
kis fiókák kijönnek a tojásból, a fülemüle
apuka hat héten át szünet nélkül, éjjel-nappal énekel.
De miért kell neki állandóan, sőt éjjel
is énekelni?
Fogta magát a professzor, kivett a
fészekből két kis fiú fiókát, mert csak a fiúk,
a hímek énekelnek. Bent a lakásában 3 hétig
táplálta, aztán visszahelyezte a fészekbe
őket. Ez a két kis madárka 3 hétig nem hallotta az apa énekét. Mikor megnőttek, eljött
a kirepülés, ivarérés, olyan rikácsoló hangot
adtak, hogy a nőstények elrepültek tőlük.
Nincs párválasztás. Nincsen új fészek. Nem
jön új nemzedék. Az a 3 kimaradt hét elég
volt, hogy ne tudjanak az apjuk nyomdokaiba lépni.
Nekem ez hatalmas lecke volt. Itt
vagytok ti, szülők. Legalább 16-18 évig
énekelhettek a gyermekeitek szívébe lelki
dallamot. A fülemüle apukának csak 6 hete
volt, és tudta, hogy éjjel-nappal fújni kell,

hogy mindent átadjon nekik, amire az életükben szükségük lehet. Ami megalapozza
a későbbi boldogulásukat. Amelyik megtanulta, megtanulta. Kimegy, énekel, és jön a
párja. Fészket raknak, családot alapítanak.
De amelyik nem hallotta, nem kapott párt.
Nincs folytatás.
Azalatt a 16-17-18 év alatt, ami adatott
nektek, beleénekeltétek-e a gyerekek szívébe Jézus szeretetét? Az életben igazán
fontos dolgokat?

Zimányi József:
A pók anyuka példája
Most mondok egy példát a rovarok életéből. Olvastam egy másik professzornak a
könyvét is. Csak a pókokkal foglalkozott.
Én is 1 évig tanulmányoztam a pókokat.
Amelyik pókfajtáról most beszélek, nem
csinál hálót, hanem 20 cm mély alagutat fúr
a laza homokba. Akkora az alagút metszete,
mint egy mostani 100 Ft-os. Hogy hányja
ki a homokot az alagútból, azt nem tudom.
Egy falevéllel lefedi. Ő maga benn van a
verem alján. Ott jönnek világra a kis pókok
is. Ha egy bogár gondatlanul szaladgál,
és nehezebb, mint a falevél, akkor lepot�tyan. Megvan a vacsora, megvan az ebéd.
Kikelnek a kis pókok. Lenn elég hűvös
van, fenn melegebb van. Az anya testével
melegíti őket.
De minden nap, fél tizenegykor pontosan, pedig nincs órája, kijön. 100 kis
pók szaladgál rajta. Ekkor a nap úgy süt,
hogy nem túl erős a kis pókoknak, de
éppen elég. Azokat a mirigyeket indítja be,
amelyekből később a pókélet kifejlődik.
Hogy aztán később ők is csináljanak alagutat, ők is fedjék be falevéllel. Ehhez kell,
hogy a napsugár kihozza a mirigyekből ezt
a képességet. Ilyenkor az is megtörténik,
hogy szaladgálnak a szemén a kis pókok, és
nem lát semmit. És bizony van egy madár,
amelyik mindig vadászik rá. Sok esetben a
sétáltatás, napozás alatt megeszi az anyát.
Az életét kockáztatja az anyapók, hogy a
gyerekek fényben legyenek. A jövőt biztosítja nekik. (Ez a történet nem hangzott el
Szekszárdon, de ugyanaz a szerzője, mint a
fülemülés példának, ezért találtam rá.)

Füle Lajos: Futás
Fut a gyermek a labda után
leszegett
fejjel,

tűzpirosan,

se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...
Fut az ember az élet után ...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...
Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után ..
(Sz.Sz.I.)

Kalendárium:

2012. június 15. – július 16.
Június 23. Papszentelés PetőfiszállásSzentkúton
Június 24.: Keresztelő Szent János, a
Medjugorjei jelenés évfordulója
Június 27.: Szent László király
Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok,
papszentelés Kalocsán
Július 2.: Sarlós Boldogasszony
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
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REFORMÁTUS ÉLET
Jézus új kezdetet ad
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene
és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült
minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen
és hervadhatatlan örökségre, amely a
mennyben van fenntartva számotokra.”
1 Péter 1,3-4.

CSALÁDI NAP

a Szentkirályi Református Egyházközség szervezésében
2012. június 17. vasárnap 10 órától
PROGRAMOK:
10.00 Zenés Istentisztelet, Káté zenekar
11.00 Keresztyén könyv és kézműves kiállítás, vásár
Fafaragás gyerekeknek: Czakó Lajos, fafaragó és népi iparművész kiállítása és vására
Arcfestés
Főzőverseny*
Szabadtéri játékok (rajz, festés, aszfaltrajz, foci)
12.30 Ebéd (a főzőverseny felajánlásából)*
13.30 Családi vetélkedő és játék
16.00 Bábszínház
16.30 Közös áldás
*Főzőversenyt hirdetünk, reggel 9-kor el lehet kezdeni, jelentkezni
lehet: Balázs Hajnalkánál: 70/9676480.
Továbbá: az ebédhez szívesen fogadunk bárkitől: kenyeret, savanyúságot, süteményt, üdítőt., Kávézó, teázó, Baba-mama szoba, szalonnasütési lehetőség
Mindenkit szeretettel várunk!

Jézus azzal foglalkozik, hogy új kezdést adjon az embereknek. Nem számít,
eddig mit tettél, nem számít, hol voltál,
nem számít mennyire tévesen gondolkoztál, mindez el van törölve, Jézus tiszta, új kezdetet ad neked.
Péter apostol beszél néhány dologról,
ami akkor történik, mikor az életedet Jézusnak adod:
Megnyílik életed Isten felé, és kezded
megismerni őt.
Bensődben vadonatúj életet kapsz, és
ez örök életet is jelent a mennyben.
Ugyanígy, más szavakkal ezt mondhatod: Kaptál bocsánatot a múltadra, kaptál
életcélt, és otthont nyertél a mennyben.
Micsoda üzlet! Amint Jézusba veted a
bizalmad, ő gondot visel a múltadra, jelenedre és jövődre. Nagyszerű, új kezdet!
Ezért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre.. („ Kor. 5,17)
(forrás: Rick Warren: Napi remény)

Gyermektábor
7-20 éves korig

melyre szeretettel várjuk az ön gyermekét is!
A tábor ideje: 2012. július 16.
hétfő – július 21. szombatig tart.
A tábor helye: Dunapataj, református ifjúsági szálláshely, a
Szelidi-tóhoz közel.
Ár: 9000.-/fő
Az ár tartalmazza a teljes ellátást,
kivéve az utazás költségét, amelyet
még külön kérünk fizetni.
Program:
A tábor délelőtti alkalmait külön
csoportokban
foglalkozásokkal
töltjük, minél többet megtudva Istenről, az adott témakörben. A kis-

csoportos foglalkozásokat a jelenlevő lelkipásztorok és fiatal segítők
végzik.
Délutánonként strandolás, fürdés.
A standra biciklivel fogunk menni,
ezért szeretettel kérem, hogy biciklit készítsenek elő – jó állapotra
indulást megelőző nap, amelyeket
utánfutóval fogunk elszállítani a
szálláshelyre.
Esténként áhítat, esti mese, és a
közösség gyógyító, feltöltő megtapasztalására lesz lehetőség.
Jelentkezési határidő: június 30.
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Megvalósuló pályázatok Szentkirályon
Az elmúlt évek önkormányzati pályázatai közül több is
napjainkban jut a megvalósítás szakaszába, melyek közül
néhány hosszútávon is jelentős változást hoz településünk
életében:

átmérő 5 cm. Segítségével tisztán tarthatók lesznek a begazosodott, felsarjadzott szegélyek, rézsűk.

Faluközpont parkosítása:
Még 2009-ben nyújtottuk be ezt a pályázatot, melynek
munkálatai napjainkban fejeződnek be. A beruházás részeként kiépítésre került 233 m2 térburkolat, 205 m2 murvaborítású sétálóút, információs tábla, esőbeálló kerti pavilon,
padok és szemétgyűjtők, kültéri ping-pong asztalok, homokozó kerül a parkba, valamint 30 db lombos fa, 1100 db
különféle cserje és újra lett füvesítve 2500 m2, felülvetve
pedig 3700 m2 gyepterület. A pályázat költségvetése nettó
6.335.400,- Ft, mely teljes egészében támogatásból lesz fedezve, az önkormányzatot önerőként a kifizetendő áfa terheli.
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése:
A tanyaprogram pályázati keretéből az általános és
konkrét tanyagondnoki tevékenységek elősegítése érdekében az alábbi beszerzések valósultak meg:
- a Toyota Hilux terepjáróra vettünk 4 db téligumit és
egy garnitúra új acélfelnit,
- a Ford Transitba beszerelésre került egy kiegészítő fűtés,
- a konyha részére vásároltunk 3 db 30 l-es tejszállító
edényt,
- az ebédkihordás és a konyhai élelmiszer-beszerzés
megkönnyítésére vettünk 15 db műanyag, 90 l-es, fedeles
húsos ládát,
- illetve az adminisztrációs feladatok megkönnyítése
érdekében egy korszerű irodai számítógépet a szükséges
szoftverekkel.
A beszerzések összértéke 1.086.182,- Ft, melyből 10 %ot kell önrészként biztosítanunk.
Földútkarbantartó munkagépek beszerzése:
Szintén a tanyaprogram keretéből nyertünk forrást földútjaink karbantartására az alábbi munkagépekre:
Negri R 255/T aprítógép: kardán meghajtású, függesztett
kivitelű fa aprítékoló gép, aprítható ág átmérő 10 cm, teljesítmény 10 m3/óra. Ezzel a géppel fel tudunk dolgozni minden a földutak szegélyéből kitermelt fanyesedéket, mely így
tüzelőanyagként hasznosítható.
Berti TA 140 rézsűszárzúzó: kardánhajtású, függesztett,
vízszintes tengelyű, változtatható
állásszögű zúzógép.
Oldalkinyúlás a
traktor középvonalától 215
cm, munkaszélessége 140 cm,
aprítható gally

MW FTB 2,2 tárcsás borona: speciális kivitelű, erősített, súlyosabb függesztett tárcsa. Munkaszélessége 2,2 m, a
tárcsalapok átmérője 660 mm, tengelyenként 4 csapággyal.
Ez a munkagép a begazosodott, kivályúsodott útszakaszok
feltörésére alkalmas, mely ezután már gréderrel simítható.
A három munkagép költsége 5.643.750,- Ft, mely szintén 10 % önerőt igényelt.
A Szentkirályért Közalapítvány is nyújtott be pályázatot
földútkarbantartó gépek beszerzésére, melyet LEADER forrásból támogatnak majd. E szerint lehetőségünk van beszerezni egy MTZ 820.4 erőgépet, s hozzá egy Faucheux P80H
homlokrakodót kétféle földkanállal, valamint egy kéttengelyes, 8 t-s Pronar T 672 MR-I pótkocsit. A pályázat nettó
összege 100 %-os támogatású, összköltsége 11.920.000 Ft.
Tanyasi termékek piacrajutásának támogatása:
A tanyaprogram legfontosabb célkitűzése a megtermelt
élelmiszer eljuttatásának elősegítése a lakossághoz. Ennek
tükrében a napokban
valósulnak
meg a következő
helyi fejlesztések:
- helyi piac létesítése: 250 m2
térburkolat, valamint kapcsolódó gyalogjárda kiépítése a Művelődési Ház
felé, 8 db pad, 4 db hulladékgyűjtő és 15 db árusító asztal
- tanyafelmérés: felmértük a leginkább árutermelésre
képes 100 tanyai gazdaságot, mely alapján termékfejlesztési vizsgálatok készülnek,
tanyagazdaságok számára nyújtott szolgáltatások: 4 db
3 órás képzés különféle témakörökben, 3 db tanulmányút, direkt online értékesítést lehetővé tevő aloldal a www.
szentliraly.hu -n.
A beruházás teljes tervezett költsége 4.150.060,- Ft,
melyből az önerő mértéke 10 %. Jelenleg a piac engedélyezési eljárása van folyamatban.
- kut -
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ISKOLA
Vizsgák a zeneiskolában

Elkészült az új hinta!

A Szentkirályi Zeneiskola több tanszakán már megtartották az év végi vizsgákat. A nagyszerű egyéni produkciók mellett az idén már zenekari produkciókat is
hallhattunk, láthattunk.

Hegedűsök és gitárosok közös produkciója

Nem is olyan egyszerű dolog egy új, szabványnak megfelelő hintát elkészíteni. Az iskola udvarán álló hinta
ugyanis elsősorban Gyenes László munkáját dicséri, és
köszönet az adakozóknak: Terjéki Mihálynak, az SZMKnak, és mindenkinek, aki az őszi jótékonysági rendezvényen támogatta iskolánkat!

Gólyáink
Nagy valószínűséggel június
4-én gólyafiókák „születtek”
a második fészekaljból. (Az
első tojások a csatározásnak
estek áldozatul). Ezt abból
lehet következtetni, hogy a
gólyamama gyakran feláll a
fészekben, és szárnyait árnyékolóan kiterjeszti.

Fúvós „zenekarunk”

Egy zongorista a legkisebbek közül:
Kovács Fanni

Köszönet

Az idén is gyönyörű, virágos az iskola udvara. Köszönjük a virágokat Gyurján Jánoséknak!
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(Folytatás az 1. oldalról)
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GARABÓ

Megjelentek áruikkal a város és térsége gazdái, méhészei, kézművesei. Láthattunk népi játékokat, bábelőadást. Bemutatták tudásukat a helyi zenészek, táncosok,
hagyományőrzők. Az igazságosztó Mátyás király is szétnézett udvartartásával együtt. A nagy király „ruháját” Pál
Attila színművész öltötte magára. Megtudhattuk, hogyan
készül a „kőleves”, sőt ehettünk a cserépedényekben főtt
babgulyásból is. A kellemes időjárás lehetőséget adott a
vendégeknek-vásárlóknak a kikapcsolódásra, nézelődésre. Egyes portékákat meg lehetett kóstolni, bele lehetett
csipegetni. Községünkből a Gyurján virágkertészet, Forgács Zsolt primőr árus, és Lakó Pál biogazda vett részt a
nem mindennapi piacon. Reméljük lesz folytatás. V. F.

A NEMZETI VÁGTA KOCSÉRI ELŐFUTAMA
2012. június 23-24. Helyszín a Kocséri sportpálya.
A programokból
23-án szombaton: délelőtt póni és nagyfogatok versenye.
Délután fogatok versenye, kulturális műsorok, benne citerazenekarok, néptánc együttesek. Este a Jó Laci Betyár zenés
estje, majd lovasbál.

Vasárnap 24-én délelőtt zenés majorettes felvonulás a falu
utcáin. Lovas- és csikósbemutatók. Verseny-agár bemutatók.
Délután kettőkor polgármesterek akadályhajtása, a
Kocséri Vágta döntő futama, majd eredményhirdetés. Mindkét napon vidámpark és kirakodóvásár.
A részletes program a művelődési házban megtekinthető.
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

Kecskemét Fringe
Művészeti fesztivál alkotó fiataloknak Kecskeméten. Tánccsoportunk két produkcióval mutatkozott be a Fesztiválon:
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Spenótos-fetás
göngyölt csirkemell
Hozzávalók: 2 csirkemell, 2 maréknyi spenót (lehet fagyasztott is), 4 dkg feta
sajt, 2-4 szelet császárszalonna, 2-3 cikk fokhagyma, 1 evőkanál olivaolaj, só, bors
Elkészítése: A csirkemellet kipotyoljuk, sóval
és borssal ízesítjük. A spenótot lobogó vízbe
dobjuk, hogy kissé összeessen (fagyasztott
esetében kiolvasztjuk), pürésítjük, majd
összekeverjük a zúzott fokhagymával. A fetát
villával összetörjük annyira, hogy kenhető
legyen. Az előkészített csirkemell-szeleteket
meglocsoljuk olivaolajjal, rákenjük a spenótot,
majd a feta sajtot, és egyenként felcsavarjuk.
Az így kapott göngyölegeket császárszalonnába tekerjük, és ha szükséges megtűzzük
fogpiszkálóval. Fóliával bélelt tepsibe helyezzük, meglocsoljuk olivaolajjal, és 200 fokon fél
óra alatt pirosra sütjük.
Jó étvágyat kíván
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Május időjárása
„A jó május mindent helyrehoz” tartotta a népi
mondás.
Ebben az évben volt dolga mit helyrehozni a májusnak. A téli-tavaszi fagyok okozta károkat nem, míg a
csapadékhiányon részben segített. A „Fagyosszentek”
menetrendszerűen érkeztek, szerencsére a hajnali alacsony hőmérsékletek nem okoztak károkat, viszont
községünk egyes részein jégeső pusztított, károkat
okozva az érzékeny kultúrákban. Az április eleji szokatlan fagyok nemcsak a gyümölcsösökben okoztak
károkat, hanem megzavarták az akácok virágzását is.
Ennek az Amerikából betelepített fának a fiatal hajtásai szintén elfagytak. Csak a magasabb helyeken,
illetve a magasabb fák tetején levő hajtások vészelték
át a fagyot. Május első napjaiban érdekes látvány volt
a fák tetejének illatnélküli virágzása. Az akácra jellemző a kétszeri virágzás. A csapadékos május hatására intenzíven beindult az akácok hajtásnövekedése,
és újra virágba borultak, azonban nagyrész szintén
illat nélkül. Így adódott, hogy Pünkösdkor részben
fehérek voltak fáink. Csapadék viszonyok: 3-án 6,3
mm, 7-én 15,7 mm, 12-én 16,2 mm, 13-án 2,6 mm,
14-én 1,1 mm, 16-án 2,3 mm, 21-én 1,8 mm, 22-én
13,6 mm, 23-án 12, 3 mm. Összesen: 71,9 mm. A
sokévi átlag: 54 mm.
V.F.

Kenyeresné Zsuzsika

Akikre büszkék
vagyunk!
Két kisdiákunk az Eötvös Iskola Költészet Napi MESEMONDÓ VERSENYÉN nagyon szép eredményekkel
szerepelt:
Szabó Adrienn 2. osztályos tanuló 1. , Kókai-Szabó István 3. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
Elhunyt
Kovács Ferencné (Marosi Ilona) élt 89 évet
Pataki Józsefné (Béni Etelka) élt 82 évet
Házasságot kötött április 28-án:Pallag Lilla és
Dobi Mihály

HIRDETÉSEK
* Szentkirályon és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót keresek, bérbe vagy megvételre.
Bencsik Jenő          telefon: 0620/9424-219
* Ház eladó Szentkirályon, a Béke
utca 33. szám alatt. Érdeklődni a
06 306 505 2251 telefonszámon.

A könyvtár a nyári szünet ideje alatt az alábbi napokon tart
nyitva
Hónap Kedd
10-17
Június 19-én
26-án
Július 3-án
10-én
17-én
24-én
31-én
Augusztus
7-én
14-én
28-án
  

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Munkaügyi Központja
Pályázatot hirdet 2012. 05. 15-től 2012. 09. 15-ig
az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.
A pályázat keretében az önfoglalkoztatóvá váláshoz szükséges
beruházás megvalósításához kérhető támogatás.
A pályázati egységcsomag térítésmentesen átvehető a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának kirendeltségein, ahol a pályázattal
kapcsolatban további információ kérhető.
A pályázati dokumentáció elérhetősége: http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Csütörtök
10-17 óráig
21-én
28-án
5-én
19-én
26-án
2-án
9-én
23-án
31-én

Kellemes pihenést kívánunk minden kedves olvasónknak!

Siklóernyős
sétarepülés

Szentkirályon,
továbbá egy
Babetta jó
állapotban eladó.

Érd.:
Balázs Róbert
0670/335-2365

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére,
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta
tájékoztatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést
így pontosan tudja követni. Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek.
Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem
"tömeg-könyvelőirodát" keres.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7.,
06-30/266-85-36
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