Ktjkoí FeÍenc' a Bolyailános

AltaIános lskola és cimnázium i8az8atóhelyettese úty
Véli, a 8yetekek felnótté válásának folyamatában tendkívül Íontos, ho8y lialakul_
jon a takatékossá8 és a mél_
tékletessé8elénye. Fontos,
ho8y le8yen bennÜk önmér-

séklet az anya8ijavak me8_
szerzéséVel kapcsolatban,
és íelnőttkénr ne le8yenek

lÍuszttáhók ha valamit nem
tudnak tö8tón megszeíezn i.
A tyűites e8észsétes szel_
lemben nem más, mint le_
mondani valamilől Val.mi-

e! Ílir B-luu t.-l!L

anllr
érté

Yásárlískor

megka_
Pom az lprót a vissza_

ján' pénzből' szer€lem

látni, mennyi

van'

Anyukím mondla. hogy

te-

gyem bankb4 de én jobban

éÍt'
- A Rollin8 stones ide illó
5zámá jut most eszembe:
(an't get always what
"You
you want" - Vagyis: ,,Nem
kaphatod meg mindi& amit

s7€retem. ha nálam van.

Maqrar virág Enesc al is-

kolai

takarekszöve&ezetnél
m{
gyíjt' Ju*a néni segít betenni c)i
a péÍlzl.egyszeÍÍe2-3 ezeÍ
forintot szokolt behozni' há

akaÍsz..."

Sportoló növénwédők
Éves találkozón a kamarai tagok

-

a szakmáról is esett szó

-

Magya!
Növényvédő Mérnöki
és
^
NövényoNosi KamáÍa Vas
Íaad.dtd

(pg)

I,i
I
é
h
a

I

Me8yei TeÍületi szeÍveze_
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Both Glula, íneEyel |erj^
leti szervezet elnőkének
meg_
nyilója uún megkezdődtek a
veÍsenyek kispályás fociban.
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