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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2014. július
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Egy hajóban evezünk
2014. július 5-6-án immár nyolcadik alkalommal került
megrendezésre az Egy hajóban evezünk vízitúra. A túra most
már hagyományosnak mondható útvonala: Gyula, Szanazug,
Békés-dánfoki Kishajókikötõ, Köröstarcsa Kishajókikötõ.
Köröstarcsára a túra második napján érkeztek a résztvevõk.

Az elsõ sárkányhajó érkezése
Itt Smiri László polgármester üdvözölte a túrázókat majd a helyi
Minta Menza konyha által fõzött palóclevesre invitálta a
csapatot.

Molnár Sándor Megyei Emléknap
Köröstarcsán
2014. július 13-án vasárnap délelõtt második alkalommal
rendezte meg a Békés Megyei Önkormányzat, az általa alapított
Molnár Sándor Megyei emléknapot Köröstarcsán. Az
eseményen tisztelegtek a kommunista rezsim koholt perében,
statáriális eljárás után, 1950-ben kivégzett köröstarcsai
parasztgazda és minden ártatlanul meghurcolt ember emléke
elõtt.
A megemlékezés a helyi református templomban kezdõdött,
ahol Bátori Lászlóné lelkipásztor celebrált istentiszteletet.
Ezután a résztvevõk elhelyezték az emlékezés koszorúit Molnár
Sándor tiszteletére állított kopjafánál. A program a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban folytatódott Kónya István
Békés Megyei Közgyûlés alelnökének beszédével, melyben
elmondta, hogy az utódoknak méltóképpen emlékezniük kell a
múltra, tisztelegniük kell a lelkileg megsebzett emberek elõtt.
Meg kell mutatni a következõ generációnak, hogy voltak
emberek, akik sokat tettek az utókorért.
Smiri László polgármester úr hangsúlyozta, szükség van a
közös, méltó megemlékezésre.

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat/Zentai Péter

Izsó Gábor Békés város polgármestere,
Smiri László Köröstarcsa polgármestere
Izsó Gábor Békés város polgármestere elmondta, hogy 2007
júniusában hagyományteremtõ jelleggel rendezték meg az elsõ
túrát. A résztvevõk azóta minden évben megcsodálhatják a
Körösök természeti adottságait, az itt található páratlan szépségû
környezetet, kikapcs olódhatnak erre a két n apra és a
ter més zet bõl mer ítv e, fel töl tõd ve lép het nek vis sza a
mindennapokba.

Kónya István a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke és
Smiri László polgármester elhelyezik az emlékezés koszorúját

Ezután Tomanek Gábor színmûvész ünnepi mûsora következett,
mely hangulatában, eseményeiben még közelebb hozta hozzánk
ezt a korszakot.
Mucsi András , a Békés Megyei Közgyû lés társad almi
meg bíz atá sú ale lnö ke tör tén elm i vis sza tek int ésé ben a
kuláküldözés hátterét emelte ki. A történelmi tényeket
felelevenítve kihangsúlyozta, hogy a kommunista rezsim a
társadalom gyökerét a gazdaréteget akarta teljesen
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megsemmisíteni. Beszédében fontos feladatnak nevezte a múlt
megõrzését, az együttgondolkodást.
Végül az erkölcsi jóvátétel jegyében Bíró Benjámin,
Kordoványi János, M. Szabó András, Sinka Mihályné és
Szelezsán Mihály részesült Molnár Sándor Megyei Emléklapban, melyet Kónya István nyújtott át.

Kónya István a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke átnyújtja
a Molnár Sándor Megyei Emléklapot

VIII. Hal és Falunapok
Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Hal és
Falunapok Köröstarcsán. A programok 2014. július 18-án
kezdõdtek a VIII. Hal és Falunapok megnyitójával az Év civil
szervezete díj átadásával és az I. Világháború emlékei címû
kiállítással.
Smiri László polgármester megnyitotta a rendezvényt és átadta
az Év civil szervezete díjat a köröstarcsai felnõtt-férfi
kézilabdacsapat számára. A kitüntetésben érintett kézilabdások:
Bakó Mihály, Balázs Tamás, Bereczki Attila, Borbély Zsolt,
Bögre Tamás, Fodor Miklós, Gilik Zoltán, Gyaraki Gábor,
Kohut Zoltán, Kónya László, Ladányi Imre, Lajos Mihály,
Mészáros Ákos, Molnár Balázs, Papp Róbert, Plavecz Roland,
Puskás Sándor, Schupkégel Henrik, Szatmári Miklós, Szûcs
Tibor, Wagner Mihály, Molnár Zoltán edzõ, Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ.

2014. július

Az I. Világháború emlékei címû kiállítást Balázsné Dankó Hédi,
az Arany Gusztáv Általános Iskola igazgatóhelyettese és
történelem tanára nyitotta meg.
Az este a Ligetben folytatódott, ahol helyi és a környékbeli
elõadók léptek fel. A pénteki programokat a Két Zsivány mulatós
popzenei produkciója zárta.

A Két Zsivány koncertje
Másnap a reggeli órákban Smiri László polgármester úr fogadta
Orom testvértelepülés delegációját a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban. Megvendégelésük után Lakatosné
Kurucsó Anikó átadott számukra egy könyvet, mely jelképezte
az ide év során összegyûjtött könyvadományokat. Így több mint
150 db magyar nyelvû könyvvel gazdagodott Orom település
könyvtára. Majd a Ligetben folytatódott a Hal és Falunapok.
Az idei Hal és tájjellegû ételek fõzõversenyén ismét szép
számmal vettek részt a csapatok. Idén az összesen 31 nevezésbõl
12-en hal étel kategóriában, 19-en pedig táj étel kategóriában
vettek részt.

A falunapi fõzõverseny elõkészületei

Smiri László polgármester úr gratulált a játékosoknak
Ezután a megjelenteket Dankó Béla országgyûlési képviselõ is
köszöntötte és elmondta, hogy milyen fontosak az ehhez hasonló
helyi közösségépítõ események.

VIII. Hal és Falunapok fõzõversenyének díjai

2014. július
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Halétel kategória gyõztesei:
I. Roma Nemzetiségi Önkormányzat csapata: Halgyros
II. Roma Nemzetiségi Önkormányzat csapata: Halragu
III. Unokatestvérek csapata: Körösi halászlé
Tájétel kategória gyõztesei:
I. Haspókok csapata: Marhalábszárpörkölt tejfölös galuskával
II. Kabala csapata: Füstölt csülkös körmös pacal
III. Pardi Family: Marhapörkölt
Évrõl évre meghirdetjük a pálinkák és sütemények versenyét is.
Idén a muffinra esett a választás. Így a fõzõversennyel
párhuzamosan megtörtént a Házi pálinkák és Muffinok
versenye. A zsûrinek itt is nehéz dolga volt hiszen 21 pálinkát és
15 muffint kellett végigkóstolni.
Házi pálinkák versenyének gyõztesei:
I. Szegedi Antal: Birs pálinka
II. Szabó Sándorné: 25 éves szilva pálinka
III. Orom település: Barack pálinka
Muffinok versenyének gyõztesei:
I. Kopányi Bálint: Fekete erdõ muffin
II. Kopányiné Nyeste Edina: Mogyoróvajas kekszes muffin
III. Tóthné Tóth Aranka: Burgonyán kakaós muffin
A Famílitészta Kft. és az önkormányzat együttmûködésében a
Mintamenza ízeibe nyerhettek betekintést a Ligetbe látogatók.
Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, öreglebbencset
fõzött kizárólag természetes alapanyagokból, ami nagy sikert
aratott.
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Majd az est fénypontja a helyi SWORD Rock Band volt, akik 2
órás élõ koncertjükkel igazán ki tettek magukért és emelték
rendezvényünk színvonalát. Ez úton köszönjük nekik az
együttmûködést!

SWORD Rock Band koncertje: Sziráczki Martin, Vincze
István, Bobály András, Halász Bence

Rongyszõnyeg vásár
A közmunkaprogram keretében szõtt rongyszõnyegek
megvásárolhatóak a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban nyitva tartási idõben hétköznapokon 9.0017.00-ig, szombaton 9.00-12.00-ig már 400.-/db ártól.

Prohászka Béla mesterszakács által fõzött öreglebbencset
Smiri László polgármester kínálja

Óvoda felújítása

Az eredményhirdetések után este 17.15-tõl folytatódtak a
programok a Liget szabadtéri színpadán. Itt ismét nagyszerû
produkciókat láthattak a nézõk. A békési Linea aerobic
tánccsoport és a gyulai Energy Dance Cool táncosai fergeteges
hangulatot varázsoltak.
Bach Szilvia humorista, parodista mûsorát követte Csordás
Tibor az egykori Fiesta frontembere, aki latinos hangulatot
varázsolt a színpadra.

Véget ért az óvoda nyári felújítása. Az épület tetõszerkezetének
felújítását és a beázás elhárítást az önkormányzat megbízásából
Gyaraki Imre helyi vállalkozó végezte.
Megtörtént az épületen lévõ kültéri világítások izzócseréje.
A belsõ munkálatok során a közmunka program
közfoglalkoztatottjai kimeszelték az óvoda helyiségeit. Ez után
újrafestették az udvaron található játékokat. Így újra szépek és
idõtállóak lettek.

Csordás Tibor koncertje
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Utcanév táblák kihelyezése

egészen este 9-ig. A különbözõ korosztály ellenére nagy
egyetértésben telnek a minden napok. Az ifjúság nagy erõvel
dolgozik azon, hogy összehozzanak egy versenyt még ezen a
nyáron. A rendezvény részleteirõl természetesen minden kedves
érdeklõdõt tájékoztatni fogunk.

Településünkön új utcanév táblák kerülnek folyamatosan
kihelyezésre a pontos tájékozódás érdekében. A beruházást az
önkormányzat saját forrásból finanszírozza.

Megérkeztek a tyúkok az állattartó
telepre
A Szabadkai úti állattartó telepre 125 db, 17 hetes jérce érkezett
Hódmezõvásárhelyrõl. Az állatok szabadtartásban nevelkednek.

Helyesbítés
Elõzõ havi lapszámunk 4. oldalán az „Iskolánk és büszkeségeink
c.” cikkben a 2013/2014-es tanévben kiváló eredményéért
könyvjutalomban részesülõk névsora helyesen:
Az 1. osztályban: Bácskay Adél, Baksai Balázs, Pap Viktória
Katalin, Szabó Levente Róbert, Tóth Imre Zsolt.
A 2. osztályban Budai Gergõ.
A 3. osztályban Bácskay Barnabás, Boldizsár Petra, Horváth
Rebeka Szonja, Szabó Zsuzsanna, Szentpéteri Hunor.
A 4. osztályban Bakó Lõrinc, Nagy Alexandra, Raj István, Tóth
Benedek, Tóth Gréta Janka.
Az 5. osztályban Vámos Lili, Puskás Péter.
A 6. osztályban Ábel Attila Gergõ, Bátori Orsolya, Török
Csenge.
A 8. osztályban Boldizsár Dóra, Csák Stefánia, Szentpéteri
Bence Máté, Szilágyi Szilvia.

BMX- pálya
A májusban átadott BMX- pálya a vártnál is nagyobb
érdeklõdésnek örvend a gyermekek és fiatalok körében. A mai
napig 69 regisztrált felhasználónk veszi igénybe. A helyszín,
amely BMX bicikliseknek, rollerosoknak, görkorcsolyásoknak
is terepet ad, a köröstarcsaiak mellett
a környezõ településekrõl is vonzza a sportolni vágyókat.
Mezõberény, Körösladány, Füzesgyarmat és Szeghalom fiataljai
utaznak el hozzánk azért, hogy pályánkon gyakorolhassanak.
Kicsik és nagyok egyaránt nagy lelkesedéssel használják az új
pályát.
A nyári nyitva tartás különösen nagy örömmel tölti el õket,
hiszen már reggel 9-tõl használhatják legújabb kedvenc helyüket

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ha nyár, akkor alkotótábor
Az idei évben is megrendeztük a mára már hagyománnyá vált
kézmûves alkotótábort a gyermekek számára. Az öt napos
táborban 18 gyermek vett részt 8 éves kortól 14 éves korig.
Az öt nap során többféle kézmûves technikával ismerkedhettek
meg a résztvevõ köröstarcsai diákok.
Gyöngyfûzéssel, makramé technikával személyes tárgyakat
karkötõket, nyakláncokat alkottak. A sokszorosító grafika
területébõl a papírmetszet és linómetszet készítését sajátíthatták
el. A festészet eszközrendszerének alkalmazásával üvegképek és
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A nap folyamán mindenki nagyon jól érezte magát.
A Roma Nap sikeres lebonyolításáért, köszönjük a
segítséget:Köröstarcsa Község Önkormányzatának, Békés
Megyei Roma Önkormányzatának, Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár dolgozóinak, Köröstarcsai Mazsorett
Együttesnek és szüleiknek, KNER TSE táncosainak és
szüleiknek, Varga Lászlóné Lidikának, Bögre Imrének, Molnár
Sándornak, Mesevilág bohócainak, Berecki Attiláné Alíznak,
Molnár Zoltánnak, Somogyi Vida Szilviának
Strausz József
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Minikonferencia
táblaképek illusztrációk készültek a szorgalmas és tehetséges
gyerekek részérõl.
A gyermekek jól érezték magukat és ezt misem bizonyítja
jobban mint az õ szavaik:
„Itt sokkal szabadabban szárnyalhat az ember fantáziája, mint az
iskolai rajzórákon, ami fontos az alkotás szempontjából”
Szilágyi Szilvia
„Több ideig csinálhatunk egy alkotást, akár egy hétig is, nem kell
egy iskolai óra alatt végezni a munkákkal. Ez azért jó, mert így
szebbé s jobb lesz az alkotás. Sõt még olyan dolgokat is
csinálhatunk, ami az iskolában nem adatik meg: természetben
alkothatunk, különbözõ technikákat vihetünk véghez!” Csák
Stefánia
„Újabb technikákat tanultunk és minden kellék meg volt az
alkotáshoz. Legalább nem egy óra alatt kellett végezni egy
festménnyel.” Bátori Orsolya

CIVIL SZERVEZETEK
Roma Nap
2014. július 05-én került megrendezésre Köröstarcsán az elsõ
Roma Nap, melynek a Liget adott otthont. A programok délelõtt
kezdõdtek a kispályás focival, arcfestéssel, kézmûves
foglalkozással és az ügyességi játékokkal. A délután folyamán
mazsorett bemutatót és a KNER TSE táncosainak bemutatóját
láthatták az érdeklõdõk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ingyenes ebéddel kedveskedett a megjelenteknek.
Az esti órákban következett a szépségverseny, melyet gyermek
és felnõtt kategóriában hirdettek.
Az est sztárvendége Bangó Marika volt, akit szeretettel fogadott
a közönség.

Dógi János a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Bangó Marika énekes, Strausz József a köröstarcsai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete május 17-én tartott
mini konferenciát a helyi Szabó Károly Mûvelõdési Házban. A
rossz idõ miatt csekély számú, de annál lelkesebb érdeklõdõ elõtt
dr. Patzer Tímea a család fontosságáról, nevelõ szerepérõl tartott
elõadást. Párhuzamot húzva összehasonlította a családban a
korabeli és mostani szerepek változását, a jelen idõ
válságosságát és annak negatív hatásait erre a kis életközösségre.
Elõadása végén pedig kihangsúlyozott néhány gyakori nevelési
hibát amelyekkel gyakorló szülõként sokszor találkozunk,
megfûszerezte elõadását sokszínû idézetekkel, kivetített halk
zenei kísérettel. Második elõadóként dr. Bácskay Tamás arra
hívta fel a figyelmet, hogy a társadalom alappillére a család, de
ne feledkezzünk meg a környezetünkrõl, a Földrõl sem, hiszen
az ad életteret a társadalmunknak. Elõadásában érintette a
fenntartható fejlõdés, ökológiai lábnyom, alternatív energia,
passzív ház fogalmát. Tájékoztatott a szél-, nap-, víz- és
geotermikus energia felhasználási lehetõségeirõl. Végül
ráirányította a hallgatóság figyelmét a víz- és de ne feledkezzünk
meg a környezetünkrõl, a Földrõl sem, hiszen az ad életteret a
társadalmunknak. Elõadásában érintette a fenntartható fejlõdés,
ökológiai lábnyom, alternatív energia, passzív ház fogalmát.
Tájékoztatott a szél-, nap-, víz- és geotermikus energia
felhasználási lehetõségeirõl. Végül ráirányította a hallgatóság
figyelmét a víz- és környezetvédelem, valamint a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságára. A konferencia zárásaként Bögre
Mariann egy rendkívül fontos és elgondolkodtató témát tárt a
jelenlévõk felé: a kábítószer, kábítószer használat és függõség. A
drogambulancián is dolgozó szakember tanulságos történeteket
és értékes információkat osztott meg a hallgatósággal.
Elõadásának és a konferenciának zárógondolatát így
fogalmaztuk meg „a családban hatalmas erõ lakozik”.

Gyermeknapi beszámoló
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete 2014. június 28-án
szombaton délelõtt rendezte meg a szokásos Családi és
gyermeknap programját, nem csak nagycsaládosoknak, hanem
minden érdeklõdõnek.
A kellemes idõben sokan kijöttek a ligetbe, ahol a helyszínt, az
áramot, az asztalokat, székeket Molnár Zoltán vállalkozó
biztosította, amit köszönünk.
A hangosításról és zenérõl Kovács Krisztián tagunk
gondoskodott. Az ünnepélyes megnyitót a helyi Mazsorett
csoportjai tanár néni irányításával szolgáltatták, nagy sikerrel.
Köszönjük a gyerekeknek, tanárnõjüknek és a szülõknek, hogy
bevállalták.
Természetesen volt ugráló vár, trambulin, amit a gyerekek
ingyen használhattak. Ibolya óvó néni a lányával
sorversenyekkel és sok felszereléssel várta a játszani vágyókat,
akik apró ajándékot és cukorkát kaptak. Ili néni gyermek
horgászattal várta a legkisebbeket.
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Vámosné Nagy Ila a lányaival és Rása Ildikó nagy buzgalommal
készítette az arcfestéseket és a csillám tetkókat. Hosszú
sorokban türelmesen várták a gyermekek, hogy sorba
kerüljenek.
Elfogyott a rengeteg zsíros kenyér is, amihez a zsírt ifj. Málint
Pálék ajánlották fel, a zöldségeket pedig a piaci zöldséges Attila
biztosította szintén térítés mentesen adományban.
A szörphöz a szóda a PUSI SZÓDA ajándéka. A kiosztott
játékokat Tóth Jánoséktól és a Mezõberényi Nagycsaládosoktól
kaptuk.

Itt említeném meg, ha valakinek vannak olyan játékai, amit már a
gyermekei nem használnak, de még jó állapotban vannak, és
felajánlaná az egyesület számára, vagy plüss, vagy kisautó,
labda, bármit szívesen fogadunk és összegyûjtjük, hogy jövõre
többet tudjunk osztani, mert most sem jutott mindenkinek. Elõre
is köszönjük a gyerekek nevében.
Köszönjük Bányai Zitának és családjának a sok-sok
zsákbamacska ajándékot, amit kiosztott a helyszínen megjelent
gyerkõcöknek. Volt még lisztfújás és lekváros kenyér evés is,
sok szép színes aszfalt rajz készült a pavilon elõtti betonra.
Kurucsó Péternek köszönjük a sok lufi csodát, amit hajtogatott.
A jégkrémes kocsi is megérkezett, kiosztottuk a megvásárolt
jégkrémet a gyermekek részére szintén ingyen.
Sajnos a kocsikázás és a lovagoltatás technikai okok miatt nem
jött össze, de reméljük jövõre bepótoljuk.
Pénzbeli támogatást kaptunk az Önkormányzat Képviselõ
Testületétõl, Kovács László képviselõ úrtól és a helyi TARCSAI
AGRÁR Zrt-tõl, amit szintén köszönettel vettünk.
Szükség van ilyen és hasonló programokra, tagjaink,
asszonyaink lelkesen készülnek mindig ezekre.
Jól éreztük magunkat, szép délelõttöt töltöttünk együtt.
Mindenkinek köszönjük a segítségét, az itt név szerint nem
említetteknek is, akik valamivel hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.
Az egyesületünktõl 10 gyermek Miklós Gábor tanár bácsi
vezetésével az Erzsébet program pályázatán nyert táborozáson
vettek részt, Fonyódligeten töltöttek egy szép hetet. Sok
programmal és sok élménnyel lettek gazdagabbak. Jövõre több
gyerekkel szeretnénk pályázni ha lesz lehetõség rá. Köszönjük
Gábornak a helytállását és a segítségét, nélküle ez nem jöhetett
volna létre. Köszönjük az Erzsébet programnak is.
Róbert Lászlóné

2014. július

- képzési díj + vizsgadíj 100 %-os támogatása
- utazási költség 100 % -os támogatása
- keresetpótló juttatás folyósítása
Képzéseink:
- Asztalos
- Konyhai kisegítõ
- Volfrámelektródás védõgázas ívhegesztõ
- Szállodai recepciós
- Angol KER B1
- Raktáros
- Angol KER B2
- Kazánkezelõ
- Angol KER C1
- ECDL Start + Angol KER B1
- Német KER B1
- Német KER B2
- Építõ-és anyagmozgató gép kezelõje /Targoncavezetõ/
- Tisztítás-technológiai szakmunkás
- Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
- Napkollektor-telepítõ, karbantartó
- Szoftverüzemeltetõ-alkalmazásgazda
- Élelmiszer-; vegyi áru és gyógynövény eladó
Amennyiben képzéseinkrõl több információt szeretne megtudni,
kérjük bizalommal keressék a munkaügyi kirendeltség
ügyintézõit /Szász Ibolya 5-ös asztal; Frankóné Hrabovszki
Tímea 6-os asztal / ügyfélfogadási idõben / 5630, Békés
Múzeum köz 1./
H: 8:00-15:00 CS: 8:00-12:00 Tel: 66/411-747
K: 8:00-15:00 P: 8:00-12:00
30-743-2812
SZ: 8:00-18:00

Baptista Szeretetszolgálat adományozása
A Baptista Szeretetszolgálat Békési Adománypontja a
közelmúltban több mint húsz köröstarcsai kismamák és
kisgyermekes szülõknek juttatott az Örömhír alapítványon
keresztül Angliából érkezett szeretetvödröket, melyeket
támogatók felajánlásaival közösen tölthettünk meg babaápolási
termékekkel, játékkal és más hasznos dolgokkal. A családok
örömmel fogadták a védõnõi szolgálat segítségével kiosztott
adományokat.
Ezúton is köszönjük a védõnõi segítséget!
http://baptistapont.gportal.hu/gindex.php?pg=36344221
adomany.bekes@baptistasegely.hu

ÁLLÁSKERESÕK FIGYELEM!
Ingyenes képzési lehetõség a Békési Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén!
- alacsony iskolai végzettségûek
- fiatal munkavállalók /25 év alatti pályakezdõk/
- 50 évnél idõsebbek
- gyes-rõl, gyed-rõl, ápolási díjról visszatérõk
- foglalkozást helyettesítõ támogatásban részesülõk
- tartós álláskeresõk /minimum 3 hónapja regisztráltak/
A képzésben résztvevõk támogatásban részesülnek:

Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

