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Idősek Világnapja 2013
Számunkra fiatalabb nemzedékek számára mindig nagy
megtiszteltetés és nagy felelősség, ha a nálunknál idősebb emberekhez kell beszélnünk, hiszen mindig az a gondolat lebeg a
szemünk előtt, hogy mi újat tudnánk Önöknek mondani, hiszen
Önök jóval többet megéltek és megtapasztaltak nálunk, és ezáltal sokkal több bölcsességet is gyűjtöttek össze életük során.
Ha mégis meg kell szólalnom, akkor nyilvánvaló,
hogy nem beszélhetek itt
másképpen, mint a tisztelet
hangján annak a tiszteletnek a hangján, amely megbecsüli a nálánál idősebb
emberek tudását, bölcsességét, tapasztalatát.
Sütő András szavaival élve: „Önmagát becsüli
meg minden nemzedék, azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött”
Bizony a világ nem velünk kezdődött, hiszen szüÜnnepi beszédet mond
leink, nagyszüleink áldozatos munkája és óvó sze- Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott
retete nélkül mi sem állhatnánk itt. Szüleink, nagyszüleink gondoskodása, óvó tekintete volt az, amely végigkövetett minket, amíg lassacskán felcseperedtünk, és a magunk lábára állhattunk. Ma már a miénk a

feladat, hogy gondoskodjunk idősebb embertársainkról. Vigyázzunk rájuk, óvjuk őket, és mindazt a szeretetet, bölcsességet és
tudást amit magukban hordoznak, és készek átadni számunkra, reméljük hogy még sokáig. Most az Idősek Világnapján alapvetően a köszönetnyilvánításé az idő, ahol meg kell
köszönnünk Önöknek minden fiatalabb nemzedék nevében, mindazt, amit hosszú
évek alatt értünk, hazánkért
és a jövőnkért tettek. Mindazt a munkát, áldozatot, amelyet az évtizedek alatt felvállaltak, hogy az ország kerekei
tovább tudjanak forogni, amikor a legnagyobb mocsáron
kellett is szekerünkkel áthajtani. Köszönteni kell Önöket
és Buj Község minden nyugdíjasát, idős emberét, hiszen
és Dr. Karakó László
Önök nélkül mi sem lehetországgyűlési képviselő
nénk ott, ahol most vagyunk.
Kívánom, hogy érezzék jól magukat életük minden egyes napján. Kívánok Önöknek ezenkívül hosszú és szép életet, amelyet
szeretetteik körében és egészségben tölthetnek el. Kívánom hátralévő életük boldogságban teljen családjuk, szeretteik, unokáik
körében Isten áldásával.
Barta Miklós Ferenc polgármester

Polgármesteri köszöntő

Az ünnepségen megjelent szépkorúak
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Idősek Világnapja 2013 • • •

Az ünnepségen megjelent legidősebb nő Szabó Jánosné és férfi Orosz János

Óvodások műsora

Testületi
ülésről
Buj Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. szeptember 12.
napján tartott képviselőtestületi ülésén az alábbi
döntéseket hozta:
• D
 öntött a képviselő-testület Buj
Község Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének I. féléves
teljesítése.
• A képviselő-testület gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról.
• Döntött a képviselő-testület ingatlan vásárlásról.
Dr. Németh Károly jegyző

A Napfény Nyugdíjas Egyesület énekkara

Egészségben élni – könyvtári családi vetélkedő
Könyvtárunk évek óta csatlakozik az Őszi
Könyvtári Napok országos rendezvénysorozathoz. Ennek keretén belül 2013. október
8-án, kedden délután iskolánk 15 alsós tanulója vett részt egy hangulatos könyvtári vetélkedőn családi körben (szülői vagy nagyszülői kísérettel). Hatfős csapatokban vetélkedtek egymással, játékos feladatok megoldásán
keresztül mélyítették tudásukat az egészséges életmód témájában. A feladatokat olyan
játékos elemek színesítették, mint a szókereső rejtvény, a puzzle, az ételkóstoló-kitaláló (bekötött szemmel), az egészségtotó, a
szóláskiegészítő. Emellett a csapatokat vendégül láttuk gyümölccsel. Mindenki örömmel és lelkesen vett részt a feladatok megoldásában, sok nevetés kísérte e délutánt. Külön örömömre szolgált, hogy senki nem távozott üres kézzel, hisz minden gyermeket értékes meséskönyvvel jutalmaztunk, a kísérők

pedig apró könyvtári ajándékban részesültek.
A nyeremények és a gyümölcsök finanszírozását ezúton köszönöm a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak és
az NKA-nak.

Árvai Csilla
könyvtárostanár
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Fejlesztések településünkön
Fejlődik községünk, a fenti fotók a
Kossuth és Rákóczi utca felújított képét
tükrözik, amit több évtizedes elmaradt
felújítok után sikerült a XXI. századi korszerű úttesté varázsolni.

Három beruházás
képeit
tesszük közzé
A helyi önkormányzat kezdeményezte a Vasvári Takarékszövetkezet elnökénél Leövey Péternél, hogy a községben
ATM helyezzenek ki. Az elnök úr ígéretének eleget téve kiépíttette a helyi takarékszövetkezet épületében az ATM-et.
2013 októberétől lehetőség van a nap 24
órájában pénzfelvételre a bankkártyával
rendelkező lakosoknak a helyi takarékszövetkezetnél elhelyezett ATM-ből, így
pénzfelvételét helyben tudja elintézni.

Épül az új óvoda, mely 2013. év végére készül el, birtokukba vehetik a gyerekek, mely sokkal szebb és komfortosabb lesz, mint az eddigi óvodájuk.

Barta Miklós Ferenc
polgármester

Anyakönyv
2013. június 1-jétől • 2013. szeptember 30-ig
Született: 		

Anyja neve:

2013. 06. 13. Pongó Andor	Puskás Nikoletta
Kitti
2013. 06. 28. Csáki Mira Csenge	Horváth
Gabriella
2013. 06. 28. Ördög Nóra
Dobrai Katalin
2013. 07. 08. Frecska Dániel
Frecska Barbara
2013. 08. 01. Tilki Tas József
Várhalmi Emőke
2013. 08. 06. Bakos Jázmin
Fajd Julianna
2013. 08. 16. Hutkai Barnabás Szebasztián Kertész Katalin
2013. 09. 06. Fedor Mira Laura
Fedor Mariann
2013. 09. 15. Henzsel Tamás Zsolt
Henzsel Orsolya
Házasságkötés:
2013. 07. 11

Kocsis Anikó – Bátkai András

Elhunytak:
Hornyák Dezsőné sz.: Kató Jolán............................Vasvári u. 2.
87 éves
Oláh Józsefné sz.: Szepesy Anna............................Kossuth u. 8.
87 éves
Soltész Béla Ferencné sz.: Mihalik Mária...............Kossuth u. 93.
42 éves
Sipos Magdolna.........................................................Vasvári u. 30.
94 éves
Jakab Mihályné sz.: Csajbók Irén............................Kossuth u. 78.
84 éves
Csvercskó Mihály.......................................................Széchenyi u. 1.
68 éves
Bodnár Imre................................................................Gávai köz 2/3.
43 éves
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A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből
Szeptember 14-én Balsán jártunk a Nyugdíjas Egyesület 10 éves évfordulóján. Nagyon szép ünnepség részesei voltunk.
Szeptember 28-án mi ünnepeltük, hogy 15 évesek lettünk.
A meghívó mottója:
„A jól eltöltött élet tudata
és a sok szép tettre való
visszaemlékezés
a legnagyobb öröm forrása.”
Megtisztelte rendezvényünket Szabó Pál a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke, Zsíros Antalné alelnöke, Somogyi Szilvia Balsa község polgármester asszonya, Barta
Miklós Ferenc polgármester úr, Fazekas András alpolgármester
úr, Toma László Buj község díszpolgára – képviselő úr, Buhajla
János, Kiss Józsefné, Mester János képviselők, Munkácsiné
Kolozsi Katalin a Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, képviselő asszony, az intézmények vezetői Harkály Gyuláné, Mikovics Miklósné. Balsa,
Ibrány, Nagyhalász, Pócspetri, Szabolcs, Tiszabercel Nyugdíjas
Egyesületeinek vezetői és tagjai.
Nagy szeretettel jöttek hozzánk, kívánva jó erőt, egészséget,
hogy még sokáig tudjunk szervezni kirándulást távolabbi tájakra, rendezvényekre.

Gávavencsellő más program miatt nem tudott jelen lenni,
írásban fejezték ki jókívánságaikat:
„A szeretet örök időkre gazdagítja a szívet.
Minél többet adunk belőle másnak,
annál több marad nekünk.”
Őszinte szeretettel köszöntöttek Bennünket.
Barta Miklós Ferenc polgármester úr meleg szavakkal köszöntötte az ünnepelt „szépkorúakat”. A szép műsorról a Buji II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei gondoskodtak. Köszönet a felkészítő tanároknak
– Árvai Csillának, Halász Melindának és Laurinyecz Lászlónak.
Szabó Pál, Zsíros Antalné a szövetség részéről meleg szavakkal köszöntötték az ünnepelteket és igen szép OKLEVELET adtak át. A meghívott egyesületek jókívánsága után jómagam ös�szefoglaltam a 15 év eseményeit, felidézve ahol jártunk, amit tettünk. Úgy érzem, a kitűzött céljainkat, feladatainkat teljesítettük.
S ezt követte a finom ebéd. Köszönet az önkormányzatnak;
Popovics Ferencné, Toma Gyuláné, Czomba Jánosné, Szikszai
Tiborné, Papp Károlyné, Nagy Tiborné fáradtságos munkájának,
nagyban részesei voltak a jól sikerült rendezvénynek.
Szeretnénk megköszönni Barta Miklós Ferenc polgármester
úr támogatását, mellyel kirándulásainkhoz nyújtott segítséget.
Köszönjük a támogatást Toma
Lászlónak, melyből egyesületünk felszerelési tárgyait bővítettük. Köszönjük Buhajla
János, Kubik János, Tanyik
András segítségnyújtását, s
köszönjük mindazoknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy
szebbé és tartalmasabbá tudjuk tenni nyugdíjas éveinket.
Kívánom, hogy mindenki
találjon boldogságot a derűs
pillanatokban, apró örömökben. Ehhez társuljon jó erő és
egészség!

Gergely Ákos és Gergely Zsófia szavalata

Németh Erzsébet
az egyesület elnöke

„Nők egészsége, családok egészsége”
Tisztelt buji Hölgyek!
Tájékoztatom Önöket, hogy önkor
mányzatunk felkérte Dr. Hajnal Melinda
szülész-nőgyógyász szakorvost, hogy
településünkön nőgyógyászati rákszűrést végezzen, melynek költségét az önkormányzat vállalja.
Azt tapasztalom, hogy nagy rá az
igény, sokan érdeklődtek tőlem ez ügyben.
Polgármester úr támogatta a kezdeményezésemet. Most egy egynapos szűrővizsgálatot sikerült megszervezni. Természetesen,

ha olyan az érdeklődés és az igény, másik alkalmat is biztosítunk majd, lehetőség
szerint.
Községünk vezetése fontosnak tartja a
lakosság egészségét, megkönnyítve a szűrővizsgálatokon való részvételt is. Pl.: mammográfiai vizsgálathoz ingyenes busz biztosítása, amit sajnos kevesen vettek igénybe, így a községi kisbuszunkkal megoldottuk. Az utazók nevében tolmácsolom köszönetüket.
• Vizsgálat ideje:
2013. november 18. (hétfő) 8.30–15.30-ig

• Vizsgálat helye:
Védőnői szolgálat, Buj, Kossuth u. 2.
• Vizsgáló orvos:
Dr. Hajnal Melinda
szülész-nőgyógyász szakorvos
• Időpontkérés:
Buj Község Önkormányzata
Erdélyi Jánosné előadó
Személyesen, vagy telefonon:
06-20/999-89-69, vagy 205-455
Kiss Józsefné védőnő
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A Napfény Nyugdíjas Egyesület

A meghívott vendégek egy csoportja
Szabó Pál és Zsíros Antalné köszöntője

Néptánccsoport

Matróztánc

Kiegészítés

Az énekkar műsora

Táncos lábú asszonyok

Előző számunk Falunap 2013 c. írásából a következő szponzorok sajnos kimaradtak.

– Buhajla János – Buj
– Balogh János – Ibrány
– Buj Község Önkormányzat képviselő-testülete
	Felajánlásukat ezúton szeretnénk nekik is megköszönni.
Az adminisztrációs hibáért elnézést kérünk.

A Rendezőség
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Sajtóközlemény
Life-coaching képzés egy egyéni vállalkozás
szolgáltatásfejlesztéséért 
2013/09/…

Az Új Széchenyi Terv „Life-coaching képzés egy egyéni vállalkozás
szolgáltatásfejlesztéséért ” című nyertes pályázatán nyertem egyéni
vállalkozóként támogatást, melyből life coach és reziliencia referens
képzésen vettem részt Budapesten.
Glückné Bugyi Erzsébet vagyok, a „Life-coaching képzés egy egyéni
vállalkozás szolgáltatásfejlesztéséért” című pályázati projekt nyertese
és  megvalósítója.
A projekt keretében life coach és reziliencia referensképzésen vettem részt, 2012.11.01-től 2013. 03.29-ig, a LINEO INTERNATIONAL 
CONSULTING Kft-nél, Budapesten.
A tanfolyamra azért volt szükségem, hogy magasabb szintű, speciális tanácsadói tudásra tehessek szert. A sikeres vizsga során megszerzett
végzettségem reziliencia referens és Life coach lett.
Ezzel a végzettséggel, a coaching módszerrel segíthetek mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés előtt állnak. Válási
vagy egyéb családi problémákkal küzdenek. Pályakezdők vagy pályát
módosítanak. Egyszóval olyan embereknek, akik változni, vagy változtatni szeretnének jelenlegi helyzetükön. Hiszen a megoldás ott van előttünk, én segítek azt meglátni.
Az elnyert támogatás összege 680.840,– Ft melyet az Európai
Unió100%-ban finanszírozott.
Glückné Bugyi Erzsébet
egyéni vállalkozó

Rétközi Önkéntes Központ
Sajtóközlemény – 2013.szeptember 29.
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP 5.5.2.-11/2-2012-0069 azonosítószámú, „Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia
régiók területén” című nyertes pályázatára jött létre a Rétközi Önkéntes Központ Ibrányban. A Közép-Szabolcsi
Kistérségben egy olyan önkéntes központot hoztunk létre, amely alkalmas az önkéntesség elvének terjesztésére,
az önkéntesek és a fogadó szervezetek közötti kapcsolatteremtésre, az irányításra, valamint az önkéntesek toborzására
és felkészítésére. A Központ a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat és a Városépítők Köre Közhasznú
Egyesület közös nyertes pályázata.
A Központ egy év alatt 235 önkéntest tudott bevonni programjaiba, akik közel 4 ezer munkaórát teljesítettek. Az önkéntesek mindegyike a rétközi
települések egyikén él. Vannak közöttük tartós munkanélküliek, közmunkások, szakmunkások, nyugdíjasok és felsőfokú végzettségűek is. A projekt
ideje alatt 5 helyi önkormányzattal (Balsa, Buj, Tiszabercel, Paszab, Ibrány) kötöttünk együttműködési megállapodást, valamint 9 állami vagy civil
szervezettel (Sz-Sz-B Megyei területi és Gyermekvédelmi Központ, Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat, Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Ibrány-Sényő Óvoda, Ibrányi Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Ibrányi Horgász Egyesület, Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidős Egyesület).
Önkéntes munkára felkészítő tréningünket 100-an végezték el. Összesen 8 alkalommal tartottunk 20 órás „önkéntes munkára való felkészítést”,
amelyet ingyenesen végezhettek el a jelentkezők. Ők mindannyian oklevelet kaptak a tréningről, és aktívan részt vettek a Központ által szervezett
programokon, akciókon.
A projektre elnyert támogatás összege: 19.524.077,– Ft, azaz tizenkilencmillió ötszázhuszonnégyezer hetvenhét forint. A Központ 2012. szeptem
ber 30-án kezdődött és 2013. szeptember 29-én befejeződött.
A sajtótájékoztató a Széchenyi Programiroda szakmai közreműködésével valósult
meg. A rendezvény meghívott vendégei voltak: Mátyásné Czirják Éva elnök, Szalmaszál
Szolgálat, Román István országgyűlési képviselő, Gincsai Zoltán Gábor igazgató MZSGSZSZK, Szopkó Csaba István-fejlesztési tanácsadó Széchenyi Programiroda.
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Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Szabó Józsefnének (Ottilka tanító
néni) és férjének, Szabó Józsefnek, amiért
a 2. és 3.osztályos tanulók számára több al-

kalommal is lehetőséget biztosítottak megismerkedni az őszi mezőgazdasági munkálatokkal. Kisdiákjaink két éven át tartó

„Természetjárás, természetvédelem a négy
évszak jegyében „program keretén belül, az
őszi betakarítási munkálatokkal, a zöldségek és gyümölcsök feldolgozásával is foglalkoznak. Nyugdíjas kolléganőnk
és férje, egy ízben a gyümölcsös
kertjükben látták vendégül tanulócsoportunkat, majd következő alkalommal a szőlőszüret és
a must készítés rejtelmeibe nyerhettünk betekintést. Minden alkalommal
a gyerekeink kóstolót is
kaphattak a gyümölcsökből és az elkészült mustból. Kipróbálhatták a szőlő darálását, préselését,
sőt mustot is fokolhattak.
Nagy pedagógiai elhivatottságról árulkodik, hogy munkáját félretéve, játékos vetélkedőt is
rögtönzött az udvaron.

Köszönjük szépen a lehetőséget, ígérjük, hogy a tavaszi meghívásnak is eleget
teszünk. Jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!
Laub Ilona
és Dr. Némethné Kósa Mónika
osztályfőnökök

az embereket. Ki-ki arra a helyre kerül, amely megilleti
Egy kis község igazgatóját kerestem. Hiába. A hivajövedelme, a háza, a kocsija után. Bennünket, pedagótalsegéd mosolyogva mondta: – Tanuljátok, hogy nemgusokat, valahol a létra alsó fokára helyeztek. Ezt még
csak könyvvel él az ember. Almát szüretelnek.
valahogy elviseljük. De azt már nehezen, hogy az anyaAz ismerősömre a határban leltem rá, egy alkalmi
gias szemlélet, hamis képet alakít ki tanítványainkban
társaságban. Miközben a gyerekek serényen dolgoztak,
is. Valamit tennünk kellene, de mit?
a felnőttek arról folytattak eszmecserét, kinek jó, kinek
Miközben a válaszon gondolkodtam, utolért bennem a bőséges termés. A prímet a legfiatalabb, a felnünket egy hazatérő gyerekcsapat. Beszélgetni kezdvásárló vitte. Éppen arról beszélt, mennyi gondja van
a rengeteg alma miatt. Igaz, patünk velük. Úgy találomra megkérdeztem az egyik hosszúra nőtt
naszra nincs oka, tette hozzá, ő
ÉLETKÉPEK
mindenképpen megtalálja a szálegényt, hogy kit tart a legelső
embernek a faluban, kik követik
mítását. Szemével hunyorított, s
mint ki pénzt számol, úgy dörazt a sorban? A gyerek először
meglepődött a kérdésen, majd
zsölte össze az ujjait. Ebből azrövid gondolkodás után sorolni
tán mindenki értette, az ő szákezdte a falu „előkelőségeit” – a
mára mindegy, mekkora a terporta, a ház nagyságához, a gépkocsi márkájához igamés, ő nem veszíthet az üzleten. A társaság tagjai hevesen bólogattak, és egymást licitálták túl a dicsekvészodva.
– Szerinted ki a legműveltebb ember a faluban? –
ben.
szakítottam félbe.
Nem éreztem jól magam közöttük. Igazgató ismerőAzonnal rávágta, hogy Varga tanár úr. – Azért –
sömmel így hát hamarosan faképnél hagytuk a hivalkodókat.
folytatta kérdezés nélkül –, mert három nyelven beszél,
talán több könyve van, mint a községi könyvtárnak.
- Nem kell annyira mellre szívni az egészet – mondHirtelen elhallgatott, majd rövid idő múlva félénta az ismerősöm, látva rossz kedvemet. – Nemrég még
ken megkérdezte: – Valamit nem jól mondtam?
engem is nagyon bántott, hogy nem tudnak másról beszélni, csak a pénzről. Miközben árgus szemekkel figyeNagyon is jól, simogatta meg igazgatója a fejét. Mi
lik, ki hogyan tollasodik, megmosolyogják, aki más érpedig szótlanul ballagtunk vissza az iskoláig, volt min
elgondolkoznunk.
tékmérőt is emleget. Van egy láthatatlan rangsor vagy
Oláh Gábor
létra, nevezd, aminek akarod, s erre szépen elhelyezik
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DSE SPORTHÍREK
A legeredményesebb iskola lettünk
Minden év októberében kerül megrendezésre az egyéni atlétikai nagykörzeti döntő.
A nyírbogdányi pályán rekordlétszámú, 215 versenyző gyűlt
össze. Az iskolánkat 12 tanuló képviselte egészen kiváló
eredménnyel. A IV. korcsoportban Koós Martina távolugrásban az 1. helyre repítette magát,
míg kislabdahajításban a 2. helyet szerezte meg. Csatlós Ágnesnek köszönhetően viszont
ezt a versenyszámot is megnyertük (nem hiába kézilabdáznak), míg Ági a távolugrásban
is egyéni csúcsot ért el, ami a
3. helyhez volt elegendő. Bancsók Sándornak nem kell Red Bull-t innia ahhoz,
hogy szárnyaljon. Anélkül is közel 5 méterre repült távolugrásban és fölényesen
utasította maga mögé az ellenfeleket. A
III. korcsoportosok közül Csikós Lívia
a kislabdahajításban nagyon szoros versenyben szerezte meg az 1. helyet, míg

Koós Martina 1. és 2. hely

Csikós Lívia 1. és 2. hely

távolugrásban 1 cm-en múlott a győzelme. Nemes Diána a sprintszámban (60
méteren) legyőzhetetlen volt ezen a napon és boldogan vehette át az 1. helyezettnek járó aranyérmet. Gergely Zsófia
600 méteren a helyszínen szurkoló édesapja hangos buzdításának is köszönhetően hatalmasat küzdve érkezett be a 2.

Csatlós Ágnes 1. és 3. hely

Nemes Diána 1. hely

helyre. Ádám Tamás is nagyot
dobott kislabdahajításban, ami
a 3. helyre volt elegendő. A többi versenyzőnk, Ádám Bettina, Bakos Valentin, Csikós Attila, Popovics Balázs, Radó Márk
is nagyszerűen helytállt (a 4–8.
hely között végeztek), nem sok
hiányzott nekik az éremszerzéshez. A versenyen az 1–3. helyezett éremdíjazásban részesült,
melyet Márkus Éva többszörös
Országos-bajnok gerelyhajítótól
és Szikszai Róbert Junior Európa-bajnok (világranglista-vezető) diszkoszvetőtől vehettek át.
Az összesített eredménylista
alapján a jelenlévő 12 iskola közül a buji
iskola lett a legeredményesebb a megszerzett 5 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel. Ezúton is gratulálunk a versenyzőknek.
Felkészítők:
Mester János, Popovics Norbert

Bancsók Sándor 1. hely

Gergely Zsófia 2. hely

Ádám Tamás 3. hely

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres Csaba  •  Munkatársak: Árvai Csilla, Erdélyi Jánosné, Kiss Józsefné, Laub Ilona, Németh Erzsébet,

Dr. Németh Károly, Dr. Némethné Kósa Mónika, Oláh Gábor, Popovics Norbert, Vargáné Bukai Andrea

