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SSPPOORRTTSSIIKKEERR BBÍÍRRKKÓÓZZÁÁSSBBAANN

Szentiványi Csaba mindössze három évvel ezelõtt ismerkedett meg
a birkózás alapjaival. Az OMTK Birkózó Szakosztályának fiatal
versenyzõje a h.árom év alatt korosztálya legjobbjává vált. Az
elmúlt évben szabadfogásban és kötöttfogásban is magyar bajnok
lett. Ilyen eredménnyel legutóbb 1993-ban büszkélkedhetett az
OMTK. Csaba 1999-ben az elõbb említettek mellett számos más
országos versenyen is a dobogó legfelsõ fokára állhatott, sõt
Salgótarjánban nemzetközi viadalon is aranyérmes lett. Az ered-

ménynek ára is van: a tehetség mellett rengeteg edzésre is szüksége van mindazoknak,
akik Szentiványi Csabához hasonló eredményt szeretnének elérni. Csaba példaképe
KissTamás és Repka Attila. A fiatal birkózó reméli, az elkövetkezõ évek egyikében sikerül
az Európa-Bajnokságra is kijutnia! -kovács

NNAAPP  VVÁÁLLTTÓÓ II..  HHEELLYYEEZZEETTTT CCSSAAPPAATTAAII

Fiúk Balló Balázs 1.b Lányok Nagy Timea 1.a
Vidákovics Máté 1.a Volencsik Anna 1.a
Varsandán Áron 2.a Bán Erika 2.a
Hutkai Norbert 2.b Tátrai Kitti 2.a
Kárai Dávid 4.a Nagy Mónika 3.a
Varga áron 3.a Szabó Flóra 3.c
Varsandán Milán 4.b Nagy Anita 4.a
Héjjas Dávid 4.a Hollósi Hajnalka 4.b

IIII..  HHEELLYYEEZZEETTTT CCSSAAPPAATT IIIIII..
Mazán Norbert 1.c Szabó Adrienn 7.a
Kovács István 1.a Gyõrfi Emese 6.c
Betkó Tamás 2.b Fodor Judit 7.a
Szemenyei Attila 2.b Marton Lilla 6.b
Polónyi Csaba 3.a Szabó Éva
Góber Dávid 3.b Pribela Gyöngyi 8.a
Vági Zoltán 4.b Berecz Anita
Csík Szilárd 4.a Kulcsár Nikolett 8.a

VI. helyezett csapat
Raffai Kata 6.a Szabolcsi Petra 5.b
Jellinek Henrietta Kurunczi Móni
Csányi Krisztina Lévai Anita
Hutkai Brigitta 8.a Nagy Ildikó 8.a

(folytatás 16. oldalon)
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GGyyeerreekkeekk!!
KKéétt  iisskkoollaaii  úújjssáággoott  mmuuttaattuunnkk  bbee!!

VVáárrjjuukk  rraajjzzaaiittookkaatt,,
lleeíírráássaaiittookkaatt!!
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AA  1188..  ÉÉSS AA 1199..  SSZZÁÁZZAADD KKEETTCCHH VVIITTOORRLLÁÁSSAAII

Ezek a hajók alapjában véve mind ketch vitorlázatúak voltak , s ettõl csak bizonyos jel-
legzetes vonásokban tértek el.

A balti-tengeri ketch , vagyis a hooker, csak abban különbözött a tulajdonképpeni ketchtõl
, hogy hátsó árbocát nem szerelték fel keresztvitorlával. Fõárbocán két vagy három
keresztvitorlát és egy csonka vitorlát , tatárbocán csonka vitorlát, orrárbocán pedig két
vagy három elõvitorlát hordott. A holland hooker, az ún. dooger a balti változatokhoz
hasonlított, de fõárbocán nem volt csonka vitorla, hanem csak két vagy három keresztvi-
torla, hátul pedig csak egy csonkavitorla lengett. Az orrárboc két vagy három orrvitorlát
tartott.

A gailote a balti hookerhez volt hasonló, csak kisebb keresztvitorlákkal és na-gyobb cson-
ka vitorlákkal szerelték fel. Az ewer mindkét árbocán csonka vitorla feszült , s így ez a
vitorlás átmenetet képzett a ketch korszerûbb változata felé 

A jacht és a szlup a ketch egyárbocos leszármazottjai. Egyetlen árbocokon csonka vitor-
la és keresztvitorla (a jachton), illetve két keresztvitorla (a szlupon) feszült, s a hajóorrban
két vagy három elõvitorlát húztak fel.

A szlup tehát tulajdonképpen egy hátsó árboc nélküli kisebb ketch volt. A jachtot oldalsó,
egyensúlyt biztosító uszonyokkal is ellátták. Alacsony, lapos hajóaljú, folyami és öböli
közlekedésre alkalmas hajó volt, a tengeren- a bojerhoz hasonlóan- leereszthetõ
uszonyokkal segített magán.

Hasonló part menti és folyami hajó volt a smak schip is. Ez Hollandiában keletkezett , és
–smak néven- hamarosan elterjedt az  angol partvidéken . A smak schipnek vagy hat méter
hosszú, leereszthetõ uszonyai voltak, ezek növelték a hajó oldalhosszi ellenállási felületét,
és kormányzását is megkönnyítették.

Az angol smackeknek oldalsó segédvitorlákkal kiegészített kutter vitorlázatuk  volt.
Bacsa Attila 7.b
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KKEERRTTII MMUUNNKKÁÁKK

Fatisztogatási munkánkat folytassuk a kártevõk
és kórokozók jól látható áttelelõ alakjainak meg-
semmisítésével. Vágjuk le a galagonyapille kis
hernyóit tartalmazó, 2-3 összeszáradt levélbõl
álló kis hernyófészkeket, és az aranyfarú pille
telelõ hernyói által készített nagy
hernyófészkeket. Távolítsuk el azokat a
vesszõket is, amelyeken a gyûrûspille gyûrû
alakban elhelyezett tojáscsomóit találjuk. Fontos
teendõnk a monília áttelelését szolgáló, a fákon
maradt, összezsugorodott, megkeményedett
gyümölcsmúmiák leszedése. A meggy- és a
kajszifák kezelésekor a fán maradt száraz virá-
gokat is szedjük le, mert ezek is a monília
kórokozójának áttelelési helyei. A leszedett, lev-
ágott fertõzött részeket égessük el.
A magas törzsû pöszméte- és ribiszkebokrokat
rögzítsük huzalhoz, nehogy a “böjti szelek” kárt
tegyenek bennük. Február végén már csattoghat
a metszõolló a gyümölcsöskertekben. Ritkítsuk a
fa koronáját, a befelé törekvõ, a túl sûrûn álló
vesszõket, ágakat vágjuk le.
A lugas- és magas mûvelésû szõlõket fagy-
mentes napokon már metsz-hetjük, hiszen nem
akadályozza a munkát a tõkék fedése. Sok idõt
takaríthatunk meg ezzel. Az egyszer fejtett boraink letisztítása után-a derítést, háza-
sítást, savtompítást követõen - sort keríthetünk a második fejtésre. Ha végleg elmúlt a
fagy, nekiláthatunk a szõlõ nyitásának.
Kerti létesítményeink javításához vagy újabbak készítéséhez a szükséges anyagokat
szerezzük be, s ha az idõjárás engedi, kezdjünk hozzá a munkához, hogy tavaszra készen
legyenek. A lugasra futtatott növények közül a sûrû növésûeket ritkíthatjuk, de azokat a
virágzó cserjéket, amelyek bimbóikat már az elõzõ tenyészidõben kifejlesztették, például
az orgonát, lilaakácot, aranyesõt ilyenkor ne metsszük, mert sok virágzó részt is
eltávolítanánk. A rózsát; nyári orgonát, hortenziát - amelyek virágai majd az új hajtá-
sokon nyílnak-erõteljesebben vissza kell metszenünk. (Ilo.)

SSZZÜÜRRKKEE LLÉÉGGYYKKAAPPÓÓ

E u r ó p á t ó l
kezdve egészen
Mon-góliáig és
N y u g a t
Afrikáig elter-
jedt. Afrika tró-
pusi területein
és Dél-
Afrikában telel.
Május elején
érkezik vissza.
Hossza 14-17
cm. Erdõkben
parkokban él.
Meglehetõsen

nagy fészkét füvekbõl, kis gyökerek-
bõl rakja és szõrrel, tollal béleli;
szívesen építi vízszintes ágakra vagy
befuttatott falakra. 4-6 kékesfehér,
szürkén és rozsdásan foltos tojást
rak. Minkét szülõ 13 napig kotlik.
Rovarokkal táplálkozik. Reptében
fogja zsákmányát. Szeptemberben
vonul el. Védett!
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SSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSTTEECCHHNNIIKKAA

--  IINNGGYYEENNEESS WWEEBBTTÁÁRRHHEELLYYEEKK,,
--  LLEEVVEELLEEZZÉÉSS,,  EELLÕÕFFIIZZEETTÉÉSS NNÉÉLLKKÜÜLL,,
--  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓKK
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A pneumococcus baktérium által okozott súlyos betegségek (tüdogyulladás, agy-
hártyagyulladás, a kórokozók vérkeringésbe jutása) az Egyesült Államokban több áldoza-
tot követelnek, mint bármely más, védooltással megelozheto fertozés. Ez a szomorú helyzet
hazánkban is jellemzo, így a Magyar Infektológiai Társaság közzétette a pneumococcus fer-
tozések védooltással történo megelozésérol szóló szakmai ajánlását, mellyel az orvostár-
sadalom figyelmét kívánja felhívni életbevágóan fontos témakörre.

Télidoben érdeklodésünk módon fokozódik az influenza elleni védooltások iránt.
Legtöbben a betegséggel járó kellemetlen tüneteket akarják elkerülni. Kevesebben tudják
viszont, hogy az influenza a fentieknél lényegesen komolyabb következményekkel járhat.
Az influenzafertozésben elhunyt betegek halálát leggyakrabban nem az influenzavírus,
hanem a bakteriális felülfertozés miatt létrejövo tüdogyulladás okozza. Ez az esetek je-
lentos részében a Streptococcus pneumococcus, vagy közismertebb nevén pneumococcus
baktérium számlájára írható. Mindent egybevetve hazánkban (feltéteIezések szerint -
mivel bejelentési kötelezettség nincs) évente két-háromezer ember veszti életét pneumo-
coccus fertozés következtében.

Az elmúlt harminc év kutatásai azt mutatták, hogy e fertozések megbetegedési és
halálozási mutatói nem javultak. A betegségek kimenetele a korai szakaszban nem az
antibiotikumoktól függ, ezek némelyikével szemben a kórokozó sajnos hazánkban is
ellenállóvá vált, hanem sokkal inkább a beteg életkorától és általános egészségi álla-
potától.

Az év bármely szakában beadható védooltás kétéves ajánlott minden idosebb (foként 65
éven felüli) embernek, különösen azoknak, akik krónikus szív- és érrendszeri, légzoszervi
megbetegedésben, cukorbetegségben szenvednek, vagy csökkent védekezoképességuek.
Indokolt továbbá a zárt közösségben (például idosek otthonában) élok, valamint az
egészségügyi dolgozók oltása is. A pneumococcus védooltás esetében ez a lista kiegészül
azokkal, akik lépe nem muködik, vagy el kellett távolítani, máj-, illetve vesebetegek, eset-
leg alkoholisták.

A világ több pontján szintén nagy erofeszítéseket tesznek a pneumococcus-védooltás
elterjesztésében.

USA-ban például a 65 év feletti lakosság 80 százalékát kívánják 2110-ig beoltani, és szá-
mos tagállam idõs polgárainak mintegy 45 százaléka esetében ez már megtörtént. Fontos
tudni, hogy bár a rendelkezésre álló oltóanyagok sem az influenza, sem a pneumococcus
fertõzések ellen nem nyújtanak teljes védelmet, de mégis nagyon jelentõs mértékben
csökkentik a megbetegedés kockázatát. Az elmúlt években végzett vizsgálatok - egyéb
betegségben szenvedõkben - 48-47 százalékban találták hatásosnak a pneumococcus
védõoltást, ami csak kétéves kor felett adható, mert az immunrendszer ekkorra válik
képessé a megfelelõ mértékû ellenanyag-termelésre. A súlyos tüdõ és agyhártyagyul-
ladással ellentétben a vakcina nem gátolja a fõleg kisgyermekkorban gyakori pneumococ-
cusos középfül-, illetve az orrmelléküreg-gyulladást.

Dr. Dobson Szabolcs 
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- Hihihi, hahaha - kacagott a vakmerõ kérésen az ürgeherceg, de akkorát, hogy az
udvari fõ bajuszkefélõ mester alig gyõzte utána simára kefélni az összekuszáló-
dott bajuszát.
- Hát nem tudod, te szédült kisegér, hogy a hatalmas Aranybajszú Ürgehercegnek
csak hozni lehet, vinni tõle soha?
- Csak vigyázz - cincogott a kisegér -, nehogy téged is megugrasson valaki egy-
szer!
- Olyan földi hatalom nincs, barátom! - szólt a hencegõ herceg. Tudd meg, ha én
egyszer futni kezdek, hát valamennyi ürge, amelyik a böszörményi birodalmam-
ban lopkodja a búzát, az mind utánam ered, mert erõs esküvéssel megfogadták:
követnek engem a pokolba is.
A kisegér megköszönte az útbaigazítást, és éhségtõl szédülõ fejjel elsomfordált a
nagy haragú herceg elõl. De nem volt szerencséje, mert egyenesen egy nagy cir-
mos kandúr karmai közé szaladt.
- Ha nem bántasz Cirmos - siránkozott a kisegér -, mondok neked egy titkot,
aminek még hasznát veheted !
- Halljuk - berzenkedett a kandúr.
Van a híres böszörményi ürgéknek egy prófétájuk, az Aranybajszú Ürgeherceg, ha
az nekiszalad a világnak, valamennyi böszörményi ürge mind iszkol utána.
- Jól van - elengedte a kisegeret a kandúr, nem is tette rosszul, mert nem sok idõ
múltán futtában lihegte el a titkot Bodri kutyának cserébe az életéért, mert
csúnyán megharagította valamivel, és az hajszolta szegény Cirmost árkon,
bokron, kerítésen.
A Bodrinak meg jobb barátja nem volt, mint a fürge lábú kiskondás, akinek
malacait Bodri kutya hajkurászta nagy szakértelemmel. Elmondta hát Bodri a
felfedezést csak úgy ingyért, semmiért, hûségbõl, barátságból.
- No, ha az ürge úrnak csak hozni lehet - pödörített egyet a bajuszán a kiskondás,
hozok én neki egy lajt vizet, azzal öntöm ki a hercegi ürgét, hadd fürödjék egy
nagyot, aztán csak fusson amerre lát, a pereputtya meg utána. Biztosan tudom,
akárhol ütik fel a sátorfát, nem fogja õket Böszörmény visszaperelni.
Jól van. Befogta a kiskondás a kis szamarát a kis talyigába, telemert egy nagy
lajtot vízzel, aztán nekivágott az útnak. Megkérdezte az elsõ ürgét, amelyik útjá-
ba akadt.
- Merre tanyázik az. Aranybajszú Ürgeherceg õfelsége, hogy tiszteletemet tegyem
nála?
Az megmondta készségesen. És hogy szavam ne gyarapítsam, az a nagy lajt víz
akkurát belefért ürgeherceg palotájába. Ugrott is ki õfelsége, mint a béka. A szép
bajsza csúrgósra kókadt, úgy iramodott neki szegény a világnak, miközben visí-
tozott, ahogy csak hercegi torkán kifért.

(folytatjuk)
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((VVaaddvviirráágg))

- Jaj kérlek, ne magázz már! Tegezz! Krisztián vagyok.
- Na jó. Tényleg meg akarja, tudni, hogy, hogy kerültem ide? 
- Igen tudni szeretném!
- Na jó elmondom! Egy este az ajtó elõtt voltam egy mózeskosárban, és valaki beko-
pogott rajta, és mikor a nevelõanyám kinyitotta már nem volt ott senki, csak én.
Elõször a sötétben nem is látott senkit, csak mikor én elkezdtem sírni és akkor vett
észre a nevelõanyám. Szerintem az, akit te hiszel anyámnak õ rakott oda, mert nem kel-
letem neki. Gonosz volt s biztos nem szeretett.
Krisztián felugrott a székrõl és azt mondta:
- Ez nem igaz! Barbara jó anya, talán jobb és bölcsebb, mint a sajátom. Barbara nagy-
on szerette a lányát. Noha csak negyed óráig látta, mert az asszony, aki segítette
megszülni a lányát, azt mondta, hogy a lánya meghalt. Valójában lehet, hogy amikor
elájult elhozott téged ide és azért nem tudsz semmit az anyádról. De tudd meg, hogy
Barbara jó soha nem tett volna ilyet, de nem is tudott volna, hisz úgy örült, hogy van
egy lánya. De ellenben Borcsa megtehette. Õ nem sokáig volt a házban de lehet, sõt biz-
tosan lehetséges az, hogy õ juttatott ide. Azt nem tudom elhinni, hogy a szülés után
felkelt és elhozott volna ide. Mondtam már, Barbara jó és kedves és…
És akkor jött Krisztián anyja.
- Krisztián hol vagy-? Mennyünk.
- Itt vagyok anya. De én beszélgetek Lindával.
- Honnan tudod a nevemet?
- Barbara ezt a nevet adta neked.
- Tényleg ez a nevem, de ezt a nevelõanyám adta.
És a gõgös asszony megkérdezi: 
- Ugyan már fiam, ezzel a piszkos lánnyal akarsz beszélgetni?
- Õ nem piszkos lány, hanem Barbara barátnõd lánya. Hát nem látod mennyire, hasonlít
rá? Nem látod, hogy milyen szépen csillog az a gyönyörû, szép kék szeme? Csak õ lehet,
ki mástól örökölné azt a jellegzetes anyajegyet a csuklóján? Csak Barbi lánya lehet.
Krisztián anyja megértõ volt, s látta, hogy a fia szerelmes a lányba. És nézte a lányt és
azt mondta: 
- Te jó ég, valóban nagyon hasonlít rá. De õ lehet, hogy nem is halt meg? De, hogy kerül
ide? 
- Anya, most elmegyek Barbihoz! Majd elmondom, hogy került ide. Linda gyere!
- Na de, hová viszel?
Azzal megfogta Linda kezét és elmentek hozzá. És a kocsiba ültek.
- Jé! Még sohasem ültem ilyen autóban. 
- Most ülsz. (folytatjuk)
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Örömhírem van,
apu,
megspóroltál
egy sífelsz-
erelést!

Gyanús bizonyítvány
— Elõbb ezt!...

TTaalláálldd  kkii  aa  nneeggyyeeddiikkeett!!  AA  rraajjzzssoorroozzaatt  ccssaattttaannóójjaa  rráádd  vvaann  bbíízzvvaa..  AA  lleeggjjoobbbb  mmeeggoollddáássookkaatt
lleekköözzöölljjüükk..  AA  rraajjzzookkaatt  lleeaaddhhaattjjááttookk  aa  77..bb  oosszzttáállyybbaann  SSzzaattmmáárrii  TTaammáássnnaakk..
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Ebben a feladatban legyél Te a LIDÉRCFALÓ, s indulj el a lidércfalót szimbolizáló tömött
fekete ábrától. A feladat nem egyszerû: úgy kell áthaladnod a 12 lidércfiókán, melyeket ter-
mészetesen Te azon nyomban felfalsz, hogy a fiókákat csak egy irányból, a foguk felõl
támadhatod meg, s hogy tovább bonyolódjon, lidércessé váljék a játék, ugyanazon ponton
kétszer nem haladhatsz át.
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DIGIT`LIS KOMBIN`T

SØta k zben, gyorsan halad  gØpkocsikban vagy vonaton is zemkØpes telev zi s kØsz lØket, rÆdi telefont Øs a weben

b ngØszØsre is felhasznÆlhat  komplex digitÆlis kØsz lØket fejlesztett ki a finnorszÆgi Nokia cØg.

Az œj, DVB@Air nevu hordozhat  kØsz lØk a Linux ny lt operÆci s rendszerre tÆmaszkodik, Øs a weboldalakat digitÆlis

adattovÆbb tÆssal jelen ti meg. Az oldalak k z tt a beØp tett rÆdi telefon modemje seg tsØgØvel lehet vÆltogatni.

A Nokia œj kØsz lØke azonban csak az eur pai DVB digitÆlis formÆtumban lesz muk dokØpes, mivel az amerikai 8 VSB

digitÆlis formÆtumban vett tØvØadÆsokat, illetve kØpeket ez az eszk z nem elØggØ szaggatott jeleik miatt kØptelen

mozgÆs k zben dek dolni. j fejlesztØsØvel a Nokia œjabb bizony tØkkal szolgÆlt az amerikai tv-hÆl zatoknak, hogy

Ørdemes lenne az eur pai DVB szabvÆnyra mØg azt megelozoen ÆttØrni k, mielott tœl sok nØzoj k szerez be 8 VSB

rendszeru vevokØsz lØket.

A 8-VSB rendszert egyØbkØnt az ut bbi idoben sokan azØrt kritizÆljÆk, mert surun beØp tett k rzetekben nem elØg j  a

kØpminosØg-szÆmos tv-tÆrsasÆg emiatt sz vesen fel is hagyna e rendszer alkalmazÆsÆval. Ami viszont a DVB-t illeti, ez

a megoldÆs a kØpjelet sok ezer keskeny vivojellØ alak tja Æt, lehetovØ tØve ily m don a vevokØsz lØkek szÆmÆra, hogy

az Øp letekrol vagy dombokr l visszavert visszhangot kiszurjØk. Ezzel szemben a 8-VSB k drendszere vØdtelen a vis-

szhanggal szemben, lerontva ily m don a rÆdi telefonos vØtel minosØgØt.
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AA  sszzeerrkkeesszzttõõsséégg  ccíímmee::
VVöörröössmmaarrttyy  uu..  44..

IInntteerrnneetteenn  iiss  kküüllddhheettsszz  lleevveelleett::
iillooaarrppii@@wweebbmmaaiill..hhuu

VVÁÁRROOSSII SSAAKKKK BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG EERREEDDMMÉÉNNYYEEII

AAllssóó  ttaaggoozzaatt  csapat 
1. 3.Sz. Iskola 3. Csapata
2. 3 Sz .Iskola 5. Csapata
3. 3 Sz. Iskola 2. Csapata
4. 3.Sz. Iskola 1. Csapata
6. 3.Sz. Iskola 4. Csapata
7 3.Sz. Iskola 6. Csapata
Egyéni verseny
1. Kari  Szabolcs 10p
2. Csernus Dávid 9p
3. Kárpáti Attila 9p
4. Kovács Gábor8,5p
5. Csík Szilárd 7,5p
6. Verasztó Ervin 7p

Héjjas Dávid 7p
Szokolai 7p
Szatmári Tamás 7p

Leány:
2. Barta Judit    3p
FFeellssõõ  ttaaggoozzaatt  lleeáánnyy  csapat
2. 3.Sz.Iskola csapata
(Szabolcsi Petra, Koncsek Noémi, Sándor
Csilla)
Fiú:
9. 3.Sz.Iskola 1.csapata
10. 3.Sz.Iskola 2.csapata

MMEEGGYYEEII CCSSAAPPAATTVVEERRSSEENNYY VVIIII..
Sándor Csilla, Szabolcsi Petra,

Koncsek Noémi

NNAAPP  VVÁÁLLTTÓÓ VVIIII..  HHEELLYYEEZZEETTTT CCSSAAPPAATTAA (folytatás a 2. oldalról)

Kádár Tamás 6.b Bucskó Tamás 5.b
Bárány János 6.b Börcsök László 6.b
Balla Norbert 7.c Szentiványi Csaba 8.c
Szemenyei Zoltán 8.b Molnár Imre 8.b

IIXX  HHEELLYYEEZZEETTTT CCSSAAPPAATTAA

Gajdán Tamás 5.b Németh Szabolcs
Ambrus László 7.b Kulcsár Krisztián 6.b
Csepregi Dániel 7.b Csepregi Ferenc 7.b
Hegyi Antal 8.b Németh László 8.b

MMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓMMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓ

GGÉÉPPMMÛÛHHEELLYYGGÉÉPPMMÛÛHHEELLYY

QQ11--QQ11-- EESSEESS

GGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZGGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZ

KKOOSSZZOORRÚÚSS OOSSZZKKÁÁRR
KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTJJAA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

AAZZ ÚÚJJSSÁÁGG TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII

HHOORRVVÁÁTTHH  AAUUTTÓÓTTEECCHHNNIIKKAA
AAUUTTÓÓAALLKKAATTRRÉÉSSZZ  --  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS

GGoommbbkkööttõõ  ZZoollttáánn
TAKARMÁNY ÉS GABONAKERESKEDÕ

®
Ilo

vsz
ky

 Á
rpá

d




