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Hogy fejlődésünk és életszinvonalunk emelke
dése továbbra is tö%etlen legyen, fl jövőben

még többet kell tennünk ezéxt. kinek-~Lnek

saját te~ületén, igy nekünk Gyomán ie. A mun
kásnak a gépek mellett a selejtmentes terme
lésre, a tak~ékosság~a, a munkainten~ltáa~a,

a munkafegyelemre, a mezőgazdsságban az ipar
ozoxü termelést :endsEerek általánossá válá
sára, a termés átlagek növelésére, a belső

ta~talékok oéls~erU telhasználáB~á kell töre
kednie.

Ezeknek p~osulnia kell a termelési rugalmas
sággal, a kollektlv tudat erősodéaével, a kép
zés és továbbképzés tapasztalataival, a s~oc1

aliata demokratizmQs továbbfejlesztésével.

OI~t6be.r hatod n~án~k tanulságai a jövőre nézve
mindannyiónl~at köteleznek.
A 35 éve kapott szabadsággal ed.dig j ól gazdál
kodtunk, népünk, ore~águnk és benne Gyoma köz
ség' lakosságának élete szebb és boldogabb

lett. Elé~t e~edményeinket jobb, eredményesebb
munkával kell megóriznünk, megszLlárditenunk és
továbbfejlesztenünk.
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Tanévkezdés után
--- .__.....~.-.-.. •._-------._--......_--

Szeptembe~ben ujból benépesülnek a nyáxon elha

gyott· iskalepad.ok, egészséges zsibongás tölti

meg a tantexmeket. Ujból megkezdőd.ik az iskola1.
életI

Gyoma 2 általános iskolájában és 3 középiskolájá

ban megközelitőleg 1800 fiatal kezdte meg tanulmá
nyait különböző. elk~Bze~6sekkel, kül'önböző fe l té~·

telek ..kö zött to

Az. élet a nyári szUnet id6szakábon sem állt meg•

.A fe l uj'i tás.t, t2téU'O zás 1. és' k<.'xbant aY tás i mlll1ká
latokat ründen intézménynél elvégezték egYllészt

s$ját exő~e, m~s.t'észt e szocialista bxigád.ok~a tá
mas zl:odva.
Középiskolákban sikeresen lezajlottak ez érettségi

és szal:p.unkásvizsgs.k, 'jelentósen javitv8. a telepü

lés J:ve.lifik3.1 t munk?lerö - állo!il.ányát •

.A személii feltételek a legtöbb iskolánál biztosi

tottak. A kisebb gát16 tényezőket - GYES,- katonai
.szolgálat - nyugdijas' pedagógusok beállltásával,
. .

levele ző h2llgatók alkalmazásával" a belső tartalé-
kok átcsopo:ctosiiásával old.ják meg. Jelentősen j8.

vult, de még mindig nem kielégitő az Ipari Szak
munkásképző 1s1::018. személyi állománya, 2chol magas

számban 8lk$1m.~.znak óraedób::.t:szakelméle·ti tállgyak

tanitás ához •
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nye 8 g;Eko~12ti oktatás feltételeinek javulási
nál mutatkozik meg •

. l • ~ "...... ,':' • :" '., ~,.

. ..;.. , . ~ .

11inden iskola no.gy lelkese'déssel éS,felajánlások-
.......

1::<::1 kéBzUI' 1) XII, Pártkongresszusra~'

A II. sz. Ált21inos Iskola már tantest~leti alaku
ló értekezletén p a többi,iskola pedig tanévkezdés
ut:ín tett felaj :5nlásokat. / szocialista tud.a1ífor
málás erősitése, hulladékgyüjtés~ anyagL segttség
az öregek napközi otthonának elkészüléséhez, kul
turilis és sportversenyek, a kongresszus dok~en

tumainak feldolgoz3.sa stb./

Hazful1': felsz2bc-dulásának 35. évford.ulója mellett D

KL,;3 Lcjos Gimni~ium és .Cipőlpari Stakköz~piskola,

fennállás:m.:.1k 25. éVfordulójára ls készül.
A község tC~~é.'dtlmi életébe az iskol~' nevelől be
kapcsolódnak ~.

Több t2nácstag, páxtoktatás-vezetót pirtbtzottsági
tag, TIT szervező és előadó kerül kl közülük. Prob
léma viszont, hogy a nagyon elnőiesedett tantestli
letek ElZ éd OSe.l1~rák család l gondj ai mJ.ntt kevésbé
alk3lm2sak a tirsadalml aktivitás tovibbl fokozási-

A meglévő er cd11ények , gond ok és örömök me llQtt az-
ol:t8t:9.8i intézmények már a jövőre gondolnak. Fele
lősségteljes mUl1k:ijuk és ter:veik.. t.eal.lzálásához
sok s ikert kiv inqllk.



A Kossuth Lejos ut 50. szám alattI. épUlet agyo..
mai embe~ szemében szeml~letes változáson ment
keresztül ebben az évben.
!lUnd kÜlsej$ben, mind. funkc1ójában teljesen ujjá
fo~málÓdott ~

A TITÁSZ régi telephelyén ma impozáns könyvtáx v~

ja az olvasni szeretőket.

ft A könyvtár a müve lóC! és egyik alap1ntézménye, em
be~ és j(JlIGmformáló hatása nélkülözhetetlen li 

mondotta Dr. Csende Béla a megye1 .tanács aüvelódés
ügyi osztályánek helyettes vezetője augusztus 18
án a könyvt~ ünnepélyes felavat6..sán.

Cimszavakban igy lehetne· tömö~en megfogalmazni egy
létesitmény kialakulását, de ettól eokkal többet
érd emel a könyv és annak intézménye.·
Többet éxdemel, mert nagyrészben tá1:sadalmi munká--o
val készült el, mert olyan emberek kerültek kapcso~

latba a könyvvel, aklk bizony elég t~vol álltak tő

le, mert a mai formájában hatásosabban tudja szol
gálni a gyomai ember tanuln1v~ását.

Az uj könyvt~ kialaklt~sát két ok tette szükségessé.
Egyrészt kinőtte már a régl helyét - ugy te~ületben~

mint koxsze~üségben, - má~részt csak igy lehet meg
oldani az óvoda b~vitését.



- 8

A látogatoknsk előszö~ a hangulatos székely kapu
bej ir ó tünik fel.
Az udvar még nem xenqezett, de időközben az is meg
k2pj8 végső formij~t. A~ épület belső kiképzése cél
szcrüen egysze.rti.
A 328 négyzetméter összterületU termekben 26000 könyv,
91 féle folyóirat és 310 hanglemez várja az érde!.:lő-

a: őket • A pvc. p:::;dlóburkQlat, az állványok és a falek
szinharmónié'.ja kellemes.
A könyvek $z2kszerüen, iróként, témakörönként vannak
elhelyezvc e

..A felnőtt Bza1~- é9 szépirodalom cl legnagyobb terem
ben kopott helyst.
Az s.llom.J.l1.ybcm mcgtalálhat6 a klass.zikus-, a modern-,
:J m2gY8l' és l~ülföldi szépirodalom / regények, novel
lik , ver 8e1:/ •
.A szc~:irodc.::loL1,· mely az anyag 30 %-át teszi ki a leg

külbnbözőbb érdeklődéaü embereknel' nyujt segi-uégct.
T2l~lh8tnJk horg~szok, k1sál1attenyésztők, kézimun
k~zók, sportot, tö~t~nelroetf utlelrást szeretők r~

gukn21~ s zeld::önyvel:ct •
Az ifjusági részlegben a gyerekek téma szerinti 080

portositásban ta1~lják a kalandokat, élet~ajzokat,

f2,nttsztLkus történeteket , ismeretterjesztő irodal
mat.

'k' . 't'k 1me s e es a J:l e o.:.:.

és az lfjusági részleg kö-
Külön vann2k elhelyezve a
A zenei xészleg 2 félnőtt

zött t("'lálható.
A 310 ha~glemczből katalógus alapján lehet választ~-
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ni. A kivl1csztott lemez fUlhallgot6v21 hallhat6

2nélki.5.1, hOGY él z olvesgJ.tó embereket zav8rn-i.

A leQozck tácii: m3s~k, i~odalmi válogatások,

klasszikus és modern zene.

A~ olvasótereruJcn egyszerre 20 gyerek tanulhat mQg

fclclQ viljgiticscl fclszcrelt tc~ulóasztaloknál•

.A ten1J.l?st 500 }:8zil:önyv segiti~

A folyóiré~to~v8sót b:irki, minden beiratkozás nélLül

~1 JS znílhatj 2, e

.A 600 péld {myos GS egyre növekvő F..ne~ kiadV9nyok

gyüjtoménye a könyvt·~ 8zinfoltját jelenti.

Az uj l-:ön:;vt ir: 1::ioLJkit is E'. l mil11ó 200 e ze~ fol.' int

ba ker Ul t",

A butorz2t 150 ezer, mig a zenei részleg 40 ezex fo

rint ki8dást jelentett. Ezeket az összegeket részben

8. Vlogyci l!mvclőd·~:3i Oszt:íly, részben 8. Negyei Könyv

t~ biztocitotts.

J. l:ivitelezési tervet Lipták Pál, a,mogye1 Könyvtáxr

Kossuth-dij~s ig2zg8.tója készitette~

i.Z uj ,moder:i.1. létositménynek 1800 tagja v8n, rp.elyből

132 olvasó m~.1' 2.Z uj épületben Lratkozott be.

1979., j[mu:ú' l-től mindenki mi'nden ellenszolgáltat;Íc

nélki.H be ir 2tkozh2t, e.ki 2. L:ölc~önz~s- E'.18pvctő sznb :\....

lY2it betcrtj2a

li zenei J:rj;jzleg negy vonzerőt jelent a diákok kö

zött ..

Külön örömet jelent, mikor egy-ogy csoport jelenik
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meg és buvárkodik az olvasntvalók között;

Az uj könyvt~ ki.alaki tásában nagyon sok válla"',
lat, szocialista b.l'igád és egyén mül~öd.ött köz.:re.
Tál.tsadalmi munl>:-~ljukért köszönet illeti őket, hi
szen munkájuk nyomán egy olyan intézmény alakult

ki~ mely az általános müve~tség~t, szórakozást,
a t~s2d.alm1 h2l2dist szolgálja.
Köszönet azoknek a pedagógusoknak ~kik sUl'vez.ik,
irányttják a di~cokat a könyvt~ba.

Köszönet a könyvt3i hiram dolgozójának, akik a
költöz~stól a teljes berendezésig nagyon sokat
tettek.
Remélj ük az uj létesi.tményt -sokan látogatj ák, mert
esek ugy t~dja betölteni rendeltetését.

.- .._------.-_o -.._'- Be iJ;JJ3 clU' ót h Kár,oly

-'-

.- .- ...- ..~.-- -' _.-
"'-. -
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mGgill'J9it5.c.~ ;: ~~il1den -'c0.J.:~.let8n c,z előitéleteket

l;:-~ll m(.;.:;szi'.nt~tni~ és ugJ ~dgczni JD.lIDl>:fu11:::at, hogy

Cf.1bc~; ile.:; Lözolcb';) ker [Hj enek hozzánk • .álapvető

:' !J c Llle s zl:ed :§e fo lygmc.t it e 11

.h btZ0ttG::tgi ülésen el~1angzott meg§.112pit~s ls tLU:

.rCJzi 1, :Jog;y :~ ciginyk3rd és hczánkb8n nem fej i, nyel

vÍ- 1 .v:,t,~:r n23zcti·::é.i';dés'~ h~úH~m,tixs2d.21mi· pxohlém8,

'~'.~lcly Li/':;~J:ó12C :.' cigmylokocB3.g töxténelmileg ki

'.:.1-:-1:ult h~t:cin70[i hel,yzctéből, exed..

~~ cir;inyl(l'~oG!__~got a kapi'céllista társadcl1omban.tu-

. cL:~toecn c t:...rf:.L~cl,::lmi pexiféxiij3.r2 szoxitottáJ:::.

Jellemző volt :-eoesz 8nyagi. icöxUlményiik, az elmsr2

(lo-cté>ie;~21':c9011~'- fJlLivoltséf;i szinvonaluk, ~ossz 120

l~ 5.shc l;'T zet t5~( ..;

~~zoci;.~lis-c: 'i;i:;~, :dclmunlc.'.J',"In for~tos kéxdésnek taxt

jul::.~ \:10g~T ::"-OZ; 31~:ott..ónyból f:k:Jdó egyenlőséggel min

éJen ~:-:;GC ~tS:',~?c"im3,n élni tudjon .. Ezen belül igen.,
t~O':l-;-or: h.">""c"'"7 ,<.Ll''''g("\c.+r')l ~Ile~p m'" l· '" -'--'-)'Jb -'-r.>1~1·n-_ ~. u I • 7 L.J ...... ' _j L I..J -. l,; C! ~':>",J". L. (.) <':4 l...- LJ _ I Vv ....

t8tben h3.tr :11::-occob helyzetbell lévő Cigány-ság beil-.

loozl:cclé;,,6t DOG:',: tü:-eoleIi1.IDGl és megértéssel secitüiil~.



- 12 -
",.. '-- .._.-. ~"~'-"--~'-'.---._-_.._._---~------.- .-. - .. - .. _--_.._. --_.,---.' .-

.A fő fcla<JE:te>1:::t a párt Politikai Bizotts=1ga 1961.

bon fOGGlm~zt· meg, és 1979-bcn ismét értékelte a

helyzetet"
Köz:::;égünkben cl hstározat megjelenését követően sok

ter 15.l0trc ki tcr j edó te:l'vszcrü és következetes munka
(

indult QZ itt ~lő ciginyok felemelése,beilleszke-

d ,JSC érdotében.

Tr i II d ,. d' k k ' l b ..ó.. eme ~CC o erer.lenye enne" a mun .. 3.!ls:, _ogy mlg

lSG4-ben 53 putribDn 60 család és 225 fő lakott,

eg:5szcégtelcn l:öriilmények között, egy elkülönült ci

ginfcQ1Gpen, addig ma a 3 put.ribc:!n 4 ·as2~13.d és 12

fő él.
A T:.;nács 88 ce ir s2d21.munk komoly sogitségévc l a töb

b i cS2lád. L1:J 2: L:.ö'Z2ég különbö ző ter ülete in lakik, .

sok~.r2l jobb ltörL'~lményck között, beilleszkedve kö.r
ny(;zetébc~

Szcml~lete[ fejJ.üdSst tükröz a munk::ll1oz való vi

szony" lll:i.~.zségben ma élő 270 fő cigányból 165 fő

munl:,:akepc e kor Ll ÓS l~özülük 130 fonek V8n munk2viszo-

n~a ..
II ;l5 fő mun1:Gviczony nélküli1:)ől 32 fő gyermekes nő

, " ,r 1 ol- '1 l ...;L; ,,.. A .. ~ -.,~l,.'b "'~rl.. 1,. t
a.,)"'1"'7,::(.;:"";'T,-'r-:d~n ~,!TIü'.t:Qon;'ieoe~3. a 3.~a------.

./

~--- Eiegitoni kell.

Me Di.:!.1' elmondh2tó, hogy nom kir ivó oz átlagoa.nál.._bo

csLUote8obben dolgozó .c1gány, akik péld=íja alapján I

c me m~g h<.nycg~bb2k is egyre szorg21m2sabbi válnck.

l 1: end [. zel.' c s .i::lili"lte. éo DZ ebbél fak2d Ó normális éltt

mócl GC életszinvonal lehetősége adott, h~szen üzemc

intcbcn nincs Gzimottevő előitélet a cigány dolgozók-
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).(81 ~jzr:mbcl. }, m6rce a munl:2.

Öri:~m.i11el besz.élhetünk arról is, hogy o jobb lekás-

l ·· "1' 1 ' ,/ d l' h t' l' k "ltwrLLmen:ro.: ee "1;2rSO 2 ml (3 .1.8 a 2. crü. csa-

lido!:: eg rjLzs6C;LlCYi é$ kulturúlis helyzete és igé

nye ncgy')t f':;jl(dött.

Ezt biz-G'Jf:itjiL::.-' többségbGn tiszte, rendes laks.-,

sok~ Sük bel/cn 'len viz, GC mindenhol V2n villc.ny •

.Az iltsl:U1.oS i::1:ol8 elvégzésében jelentős8jcvulás,

örvendetcc, :1.o6 Ji" többen tovibb tanulnal:, de sujnos

n,j~!.'.::n~TCln mCl sem fejezik bc e 8 osztályt.

Jclent5sen növcl::odtek kultur::t'lis igényeik. 1'112 má.r

a .:nozi l::i.t'JS,ttc:~ mellett soken részt vosznek a mLi.

vc16d,;sib.3.z l:iscsoportjeiban, - G tinccsoportban,

p sZ2L:körö\;:'bel). és tI ubbol;:bo.n, több mint 30 fő tagjG

2 könyvt irn2k r-

A megv~lt'Jzott tir&adalmi helyzet, a tirsadelom se
gitsége ér 2 ciG5nysig belső 19Snye együttesen 8zem

betLmő nngy fejlődést,eredményezett 8. községünkben
'l" .' l'~ t'be o ClC~YO~ e~G e en.

A .;:ö-.;őb0n 2.!'r~' 1:ell törekednI., hogy az elért színvo

nal stclJil ::"c,;:/en" A község t::rsadalmmak ezen be

l~l kü10nösen 8. ma már minden tekintetben kulturál

tsn Glő eig:'mY'J~:n3.k segiteni kell, hogy minél töb

ben ÚS Dinél előbb sZ2kitsanek 2Z ugynovozett ei-
, 'l' /d' l'" "k / . l'g ::m~/ () (; 1.:: 10 m:.:;g meg evo csa evenye l vc _ ~

~i tell kózöciteni azokrt, akik minden erőfeszitéo

68 fegyelmezés ellenére' ujr 8. és ujr8 a bünö zés ut j :'

1'2 lé.;mok.
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'''Z~:'lal.- ':l_L1 c""'l~c'J-'~; l'('·,'·l{,"~r''7o'-dl·'l( dc.. ~ __ . ~ . ./ (' ...., u _.1. J. _ ~ ..J _ _, L: .J LJ _ ,

igy iG r;.;-g~. '3,::-,;:ölc:li l:irt o~;:ozné1k G. becc::L~letcc cig~··'

nyr)}:n.::-:l: G

.I.~ c;yon~ü tC"115cG VC::-;rch2jtó Bizottsága ez év szoptem-,
berében c: mcgtott ',~~: edmén~r;;s utnt máI to.tvc clhet í~

""'"'zt'" ho,c'J-- tnv <1"\1,"'" " l"~ 0(,,·;'1-:; ,- g',r'"' J'•. l" l" Cl"~=-ny;·~[..L. -...; ,~ " '..:> .. ~,h.I."" oO' '. _ u -' U _ v _ '-o ~ •...J - \"..<. "0 -' _ ,.;.l,. -.

~·lo, ,1(.-('~'~~ ·;t J'':;··rod''i r'''' ,'ll,"·, 7,'.- .':;r-;"-.LO <;:;80 >_.~Cl~,.)·~ , lJ •._,~,-, <-.....LL DCl. ,_'.·IoJ.",L.C(j·~.... '~lJ"

~ -. .,' 'I. l .- _., lj c' l ' l ," '-b b
2; "C)-G:1HJP'::-C>L) em::"' 'cc (:;[. l.': .. SZ:"\.f:lO 3.8:'.' 2n azon an cgy-

re tÖ';J'j8t tehet:"' celső pólda ~3rcjc, me1Y-;lcl:: ,:213pjin

aGyra több (;i.g<.r(,~L:,l1. érik meg 8 mcggyőződé8~ hogy

czoci['15,Gt~: -cirs~~Ci:::;ljj1unkban él munk 2: 88 2Z óletmód

::12)j :L','l itélj Ltl;: .~;lCG ki mit ér, GS fclt iLl,~d benne cl

bizonyi.t·;ls V3.gY8:. I) törekvés', !:logy bobizonyi.tsa. igo

z L enb·Jr i értéke i.t.

._--------~-~_.__._.
_.' ,.,.-- ------ --.- -' ~-~ -

------- ----- .._~ .._~ ...-~.-
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-c;- i -(O ""' l~ . ~ - -1J.. __ l-~ _ esemenye .

.A t3.:r:8c.~dalilli öcszofogás c:r:odménye nlc,pj:án

l::özc;ég:_ü1.~\.. iSf.1ét s zép léte s i tménnye l gazd c,godott.

~";L:g!J.:Jztu;::; IC-in c:lkotmányunk,ünDepél'G megnyilt az

tl.j l':otGZG:r:~_.i. tözc:é:;i könyvté'.:r:.

:Cli8IJlG:r:és 8S köozönet a tervező Lipták P3.l KOSGuth

dij2c IJlcg:/ei l:önyvtit' vezetőnek, él kivitelezént vég

ző t:5.n:e.delni r:~tml::iGoknak,és a jelentős segítséget

éld.) g2zd~'8.igi eg"r,",~ r)'cl~nek.l 5..,..--b·~ •

- .. - --~.-

ij I:~ei ~(ön_/--;Ttá:: helyón két 6vodaí esopo:r:ttéü bő

vLnt c". ~(o::_[mth nti ÓVOd_2. Ezzel pótoltul{ 8. bOrJQn-
001' " n_,' l' ).-~OOlt' d'tr: :~cgen ~~ZlJ_J:u~,::;>:üppe.n __J:~zarno- ·:>~_~U. ovo 3. to

'Sze ptero.bo.l' l8--én az AlkotmSny TSz tagfJ ág2 t:r: agíku.,."

S:'..!.l olhunyt olő:.ő olnöke helyett LélnesD J:inost vá

l2.8zt-ona e lnöLévé.

KivántLuk L~nc8o elvtársnak sok sikert, jó eredo{':

nyeket ? erőt .)15 cg:!ozséget nagy felelőcúégetigóny

l Li ~~1Un l:.lj é.hoz •

I ::G.z~'-c i kö ZElü.ve lódós i intézmények ve zetó i októ1:;lex
l -/--.:;-" 1~~-Y01"1 <-.--, ,,('>' ,~c 7" n" po s ,.;; ... tel- e zle te t t -, "" tot+ 81;--- '-'.-_ .~, ••. __.,l..":" ";..:J .......... ~-.; l,.. _..1.. \. l.~..L v(,... :l...

1; d6lo1őttí ü1.és 2.Z uj könyvti:r: h2.ngulc:tos olvQSÓ

tcr:Litr.n ·-81 t o

~',3 int(;zi!1:5nyvczct6l~ és Kertész Gyu15.né olvJc:inmó,

,-:-. i:Ll1tL'rtlis Liil1isztérium munketársa elismoxéssol
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szólt az uj lcönyvtitrról,

A Gyomai Fa- GS Ép itóip2r1 Szövetkezet október 19
én vez~tőségvilasztó kozgyülést te.rtott.
Akozgyülésen éxtékelték az elmult 5 év eredményes
munk6.ját.

A szövetkezet clnöl:évé ismét Gonda Károlyt, a Fclü- .

gyelő Bizottság elnökévé Balogh K.ilrolyt v:íl::-sztottik.
Az ujjiv:ílasztott testületeknek, szeIDGly szerint
GondéJ. elvt:írsncl':. további .e.tedmé.ny~ munkát, o~őt,

cgészoéget k'ivánunk.

...~~~

.~~
..:::::.-----

_.--_.. -



GYOMAI HIRADO III. évfolyam 3.sz. 1979.X.22.

Kiadja: Az IIISZMP Gyomai Nagykozségi Bizott$ágának:

Agiticiós- és Fropaganda Központj2.

aZ Ix~sos Agitációs Csoport

Honti Ant81

Ké,s_zUIJ: 250 p~ldányban, él Békés mogyci T2nács

2. ez. Sütőipari Vállalata házi sokszo

l'ositóján.

Mészáros Gábor

Be insch.x ótl1 Kir oly

Jenci Bilint

f
I_._ .._. "_ ---o _ ~ _.....__ ..._. • .... .._.. ........_........... ...


	20110303090408943_0002
	20110303090408943_0003
	20110303090408943_0004
	20110303090408943_0005
	20110303090408943_0006
	20110303090408943_0007
	20110303090408943_0008
	20110303090408943_0009
	20110303090408943_0010
	20110303090408943_0011
	20110303090408943_0012
	20110303090408943_0013
	20110303090408943_0014
	20110303090408943_0015
	20110303090408943_0016
	20110303090408943_0017
	20110303090408943_0018
	20110303090408943_0019
	20110303090408943_0020
	20110303090408943_0021
	20110303090408943_0022
	20110303090408943_0023
	20110303090408943_0024
	20110303090408943_0025
	20110303092303027_0001
	20110303092303027_0002
	20110303092303027_0003
	20110303092303027_0004
	20110303092303027_0005
	20110303092303027_0006
	20110303092303027_0007
	20110303092303027_0008
	20110303092303027_0009
	20110303092303027_0010
	20110303092303027_0011
	20110303092303027_0012
	20110303092303027_0013
	20110303092303027_0014
	20110303092303027_0015
	20110303092303027_0016
	20110303092303027_0017
	20110303092303027_0018
	20110303092303027_0019
	20110303092303027_0020
	20110303092303027_0021
	20110303092303027_0022
	20110303092303027_0023
	20110303092303027_0024
	20110303092303027_0025
	20110303092303027_0026
	20110303092303027_0027
	20110303092303027_0028
	20110303092303027_0029
	20110303092303027_0030
	20110303092303027_0031
	20110303092303027_0032
	20110303092303027_0033
	20110303092303027_0034
	20110303092303027_0035
	20110303092303027_0036
	20110303092303027_0037
	20110303092303027_0038
	20110303092303027_0039
	20110303092303027_0040
	20110303092303027_0041
	20110303092303027_0042
	20110303092303027_0043
	20110303092303027_0044
	20110303092303027_0045
	20110303092303027_0046
	20110303092303027_0047
	20110303092303027_0048
	20110303092303027_0049
	20110303092303027_0050
	20110303092303027_0051
	20110303092303027_0052
	20110303092303027_0053
	20110303092303027_0054
	20110303092303027_0055
	20110303092303027_0056
	20110303092303027_0057
	20110303092303027_0058
	20110303092303027_0059
	20110303092303027_0060
	20110303092303027_0061
	20110303092303027_0062
	20110303092303027_0063
	20110303092303027_0064
	20110303095030933_0001
	20110303095030933_0002
	20110303095030933_0003
	20110303095030933_0005
	20110303095030933_0006
	20110303095030933_0007
	20110303095030933_0008
	20110303095030933_0009
	20110303095030933_0010
	20110303095030933_0011
	20110303095030933_0012
	20110303095030933_0013
	20110303095030933_0014
	20110303111617289_0001
	20110303111617289_0002
	20110303111617289_0003
	20110303111617289_0004
	20110303111617289_0005
	20110303111617289_0006
	20110303111617289_0007
	20110303111617289_0008
	20110303111617289_0009
	20110303111617289_0010
	20110303111617289_0011
	20110303111617289_0012
	20110303111617289_0013
	20110303111617289_0014
	20110303111617289_0015
	20110303111617289_0016
	20110303111617289_0017
	20110303111617289_0018
	20110303111617289_0019
	20110303111617289_0020
	20110303111617289_0021
	20110303111617289_0022
	20110303111617289_0023
	20110303111617289_0024
	20110303111617289_0025
	20110303111617289_0026
	20110303111617289_0027
	20110303111617289_0028
	20110303111617289_0029
	20110303111617289_0030
	20110303111617289_0031
	20110303111617289_0032
	20110303111617289_0033
	20110303111617289_0034
	20110303111617289_0035
	20110303111617289_0037
	20110303111617289_0038
	20110303111617289_0039
	20110303111617289_0040
	20110303111617289_0041
	20110303111617289_0043
	20110303111617289_0044
	20110303111617289_0045
	20110303111939290_0001
	20110303111939290_0002
	20110303111939290_0003
	20110303111939290_0004
	20110303111939290_0005
	20110303111939290_0006
	20110303111939290_0007
	20110303111939290_0008
	20110303114721425_0001
	20110303114721425_0002
	20110303114721425_0003
	20110303114721425_0004
	20110303114721425_0005
	20110303114721425_0006
	20110303114721425_0007
	20110303114721425_0008
	20110303114721425_0009
	20110303114721425_0010
	20110303114721425_0011
	20110303114721425_0012
	20110303114721425_0013
	20110303114721425_0014
	20110303114721425_0015
	20110303114721425_0016
	20110303114721425_0017
	20110303114721425_0018
	20110303114721425_0019
	20110303114721425_0020
	20110303125708128_0001
	20110303125708128_0002
	20110303125708128_0003
	20110303125708128_0004
	20110303125708128_0005
	20110303125708128_0006
	20110303125708128_0007
	20110303125708128_0008
	20110303125708128_0009
	20110303125708128_0010
	20110303125708128_0011
	20110303125708128_0012
	20110303125708128_0013
	20110303125708128_0014
	20110303125708128_0015
	20110303125708128_0016
	20110303125708128_0017
	20110303125708128_0018
	20110303125708128_0019
	20110303125708128_0020
	20110303125708128_0021
	20110303125708128_0022
	20110303125708128_0023
	20110303125708128_0024
	20110303125708128_0025
	20110303125708128_0026
	20110303125708128_0027
	20110303125708128_0028
	20110303125708128_0029
	20110303125708128_0030
	20110303125708128_0031
	20110303125708128_0032
	20110303125708128_0033
	20110303125708128_0034
	20110303125708128_0035
	20110303125708128_0036
	20110303125708128_0037
	20110303125708128_0038
	20110303125708128_0039
	20110303125708128_0040
	20110303125708128_0041
	20110303125708128_0042
	20110303125708128_0043
	20110303125708128_0044
	20110303135601872_0001
	20110303135601872_0002
	20110303135601872_0003
	20110303135601872_0004
	20110303135601872_0005
	20110303135601872_0006
	20110303135601872_0007
	20110303135601872_0008
	20110303135601872_0009
	20110303135601872_0010
	20110303135601872_0011
	20110303135601872_0012
	20110303135601872_0013
	20110303135601872_0014
	20110303135601872_0015
	20110303135601872_0016
	20110303135601872_0017
	20110303135601872_0018
	20110303135601872_0019
	20110303135601872_0020
	20110303135601872_0021
	20110303135601872_0022
	20110303135601872_0023
	20110303135601872_0024
	20110303135601872_0025
	20110303135601872_0026
	20110303135601872_0027
	20110303135601872_0028
	20110303135601872_0029
	20110303135601872_0030
	20110303135601872_0031
	20110303135601872_0032
	20110504165928574_0001
	Gyomai híradó
	Binder12.pdf
	20110520105800870_0001

	Binder1.pdf
	20110520105624524_0001
	20110520105624524_0002
	20110520105624524_0003
	20110520105624524_0004
	20110520105624524_0005
	20110520105624524_0006
	20110520105624524_0007
	20110520105624524_0008




