
.NELEJ SÉ TLÚM

-tápráK a lőtkeregnehté†ep i∏etap A
giátík∏odni za tá nokátík∏ iecnedem

ó∏őlE

 ‡ámodutgásra∂am a v‡ök űmíc neleJ sé tlúM A
 im ∂oh ,tsédrék a küetlöF .ttodórí nebégésimelle∏

 nednim tnim ,nesete∏émret – ‡ámodutgásra∂am a
 imlenétröt na∑o si ‡ámodutgásra∂am a ,‡ámodut

 kentezmen ∏ége za ima ,kizoklalgof lakkosátatuk
 sotnoF .tahlurájázzoh si zehésédréksros iam a

 a knüzén tnék‡ámodut ah ,za golod
 ,nojlán∏ah teközök∏e na∑o ∂oh ,ar‡ámodutgásra∂am
 tniM .lezek netni∏ so‡ámodut si ‡ámodut sám tima

 őzöbnölük a ,aigólaeneg a ,akiteneg a luádlép
 táheT .tenétrötzáh∂e ,‡ámodutmelenétröt a ,ko‡ámodut

 a kenne ko‡ámodut őzgeö sotnof no∂an keze
 a nebbe togásra∂am A .lánátalág∆iv a kan‡ámodut

 ,ettetniré ativ ∑omok no∂an netni∏ imlenétröt nebsédrék
 lórra e-tehel nálatlá∂e kangásra∂am a ∂oh ,za

 e-nav nabápóruE kangásra∂am a ∂oh ,inlé∏eb
 sé ,ajtínat tza ‡ámodut igelnelej A .etenétrötső

 abápóruE gásra∂am a ∂oh ,éle tezmen a i∏iv
 na∑o seö za sé ,eb lürek ab-698 rö∏őlegel
 tze galitalroka∂ tlúm imlenétröt ,‡ámodut

 .abá‡ári tezmen a tsélekétré atjaf a tze ajtagomát
 toglod a tze ‡ámodutgásra∂am a ‡ámodut zE
 a ima ,teketelüret na∑o de∏őle sé itívőbik

 trem ,trézA .tremsi tlov men no∂an nebételé gásra∂am
-6251 ∂í ,lánkotnopómo† imlenétröt ∂an őzöbnölük a
 ,gásra∂am a tlürek abtopallá sokkos na∑o ,nab
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 tlürektá ∑ema ,tégetér őtezev a ettet∏evle ∂oh
A .eb∑édrE

 .lp) kantlúm a kenne rám gásra∂am a ardazá∏ .��
 na∑o nebétzektevök sátah-grubsbaH (lútnánuD

 ,tlov ttala sét∏ev-tadut silárutluk ,imlenétröt
 nebsédrék a nebbe ttodut men gipan iam a ∂oh

,nebv‡ök űmíc neleJ sé tlúM A .inlálat arágamnö
 .őzre∏ moráh a lé∏eb nebbevőb lőrsédrék a lőrre

 .rd ,‡oa roeforp sugólodni ∂e őzre∏ ki∂e zA
 a nebsédrék nahtsajaR iaidni za ika avÉ idarA

 kisám A .itegetjef tájtlúm nuh ,atík∏ gásra∂am
 ika ,roeforp sengÁ sáfrá₣ .rd gidep őzre∏

 ,irokka za eb azzoh tiesédrék motpi∂E ,aimátopozeM
 návtsI kkaB .lüt∏erek nekeregnehté†ep tlátnemukod
 semenőf ∑eké∏ ,le kidekze∑eh ttözök őttek a ShP
 imlenétröt na∑o tnékattozamrá∏el dála† imlenétröt

 dála† a tnékőtezev ra∂am neb∑ema lattlúm
 sé tlúM A .nelej tlov tnékőtezevőslef naódnallá

 itezmen a ttözök kebböt ajtatumeb v‡ök űmíc neleJ
 esemE nabknutlúm itezmen ke∑ema ,takádnomsőh

 gásra∂am a molá za ze s ,aiv kanlú‡ giámlá
 ra∂am a trem ,óllálüde∂e tlov men nebétenétröt

 kaúsátatnagofzű∏ dnim iesőh ,iésemrédnüt késempén
 ipék keregnehté†ep ilébtlúm A .katlov

 toktit a ka†men asátatlaló∏gem kanásálozárbá
 si asálo†pakeö nelej a sé tlúm a menah ,gem itjef

 gé za sé dlöF a nekeregnehté†ep i∏etap iaedug A .neb∂e
 inárut a ttel zE .nabga‡a ipék a ótahtál atalo†pak

 ∑ema ,llidi za ze ,e†nik imelle∏ semete∂e pén atík∏
 ttedekleme ,ertelé iklel űdnersagam

 ólav laggáliv kisám a ,ardómsádoklodnog
 e lomá∏eb űm A .latu artalo†pak ódnallá
 ∑árik ,lénke∑eké∏ a lórásátah gésimelle∏

 sé ra∂am A .lánkátík∏odni za evtelli ,lánkátík∏
 kőzre∏ irokó za laviatazotláv igér vénpén ∑eké∏

 ;nékédiv ót-aimrU za rö∏őle :teknüpénső kizlej
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 a sé nebéretőle i-É suzákuaK a ,nabái∆ásiK bbősék
 a e∏ér bbo∂an gápén 3 e djam ;lánó∑of ajrad-ri₧ iam

 5 lüpelet abáihtík∏nonnaP zaza ,ebécnedem-tápráK
 neb-0001 .nabkoka∏ődi őzöbnölük ed ,nabmálluh

 gás∑árik siláud i-návtsI tne₧ a ttöjertél
 a ,lakkátík∏ iecnedem-tápráK a nogá∏rora∂aM
 anoroK tne₧ a kiláv ávótahtáL .lekke∑eké∏

 a azáh∂eréhef a ,azáh∂e ilotsopa
 a kenlürek arsátatumeB .si lakkosukilotakréhef

 .si kátík∏odni ódoklaru gi-803 .u .rK
 ,tázáhse†nik melenétröt iaidni za küjtehremsigeM

 i†ák a si am gém ótahtál lőbődi za lőbbE .to†áK
 iam a lezöK .egéselef a sé socrah atík∏ a növökrís

 0005 za ,arivaloD ótahlálat zohrátah inát∏ikap
 sőtnelej ki∂e za kanóicázilivic i∂löv-sudnI sevé

.asoráv

 knümlenétröt őlé im a ábbávot tezejef sotnoF
 apóruE (munairaM mungeR) agá∏rO airáM :agá∏ro

 ,őlesiv tánoroK tne₧ ,őlü nebéké∏ suzéJ – ,népezök
 zű₧ avgof lőttedzek rám ne∏ih ,lakko∑árik tne∏

 bbőfgel kora∂am a tlov (‡oagodloB) airáM
 ipapőf a ,kniamolpmetózánorok a :amlatlo

 ttala e∏igé ózamlatlo Ő za si kniazáh∂eseké∏
 tlúm ra∂am a sé kenéjém∏e anoroK tne₧ a ze – kanllá

.egésilüvíkdner kenésettü∂e

 sé arkosoláp a letne∏ temle∂if nölük űm A
 ttötlöteb nebételé gásra∂am a latlá kia∑árik

 záh-iaignirahtoL-grubsbaH a ajrátleF .erküpere∏
 a kenfe∆óJ cnereF ,kaná∑árik gá∏rora∂aM ,kanájgat

 atda men séze∂eik A .tésétrés‡évröt inátu séze∂eik
 A .mes tágoj isállánelle za kentezmen a aiv
 ráb ,lót-82 suilúj .7681 nátu crahgásdaba∏

 kanódoklaru grubsbaH a ed ,séze∂eik a ttöjertél
 a ∂oh ,ttellek tréza terek iakitilop a ze
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 inlomá∏ ajdut löf nebvé őzektevök a rám nödlöf∑eké₧
 sé igojzök ,tezmen tnim :tá∏utáts itezmen gés∑eké₧ a

 ,.ct .����� .8681 za nebmeletré iakitilop
.gem tnű∏ levésépélebtelé

 notnop so‡ozib ∂e tahdalah mes moladasrát ∂E
 †nin zehétezekélme vítkellok ttez∂ejlef ah ,lút

 a za ,avtídrof sé gésőtehel iséréle ‡okétah
 tésézrőnelle za it∏evle ∑ema ,moladasrát tteljef

.ludni kansálta‡ah ttelef �sátatuk melenétröt a

 ,mutnemukod imlenétröt na∑o seö za táheT
 gásra∂am a tehtnelej tsátagomát ima ,‡ét itariko

 .kutzoglodeb ebv‡ök a nebbe ,nétni∏ tza ,lóbájtnopme∏
 egéskü∏ nav tréim ∂oh ,za sédrék A

 ,nabdazá∏ .��� a kangásra∂am a ar‡ámodutgásra∂am
.nabárútkurts iapórue za

 ttözök kőslegáliv nebésédrék sátitnedi itezmen A
!knázah

 ótatuk ‡émelévzök iakirema retneC hraeseR weP .pék
.ajnokifarg tezétni
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 a kasotnof ko‡ámo∂ah ,∑eh isételü∏ ,vle‹
 latlá swensitarg A ?ó∏ nav lőrim eD :kankora∂am
 iakirema retneC hcraeseR weP ttezélme∏ nesere∏dner
 atalág∆iv sekedré kos tezétni ótatuk‡émelévzök
 samlagzi no∂an si arámá∏ tezmen ra∂am a ttözök

 eht dnuora seirtnuoc woH„ .ézzök ttet tsérémlef
 ze ráM .emíc a ”•itnedi lanoitan weiv dlrow
 gáliv a kenetniket na∂oH .ttozoh abmolagzi

 imA .arsátitnedi itezmen a nabiagá∏ro őzöbnölük
 e llá nelé za eriem knázah ∂oh ,tlüredik nátza

!teke‡ét őtíredlef a táh küzzéN .nebtetniket

 ‡émelévzök iakirema retneC hraeseR weP .pék
.labolgwep :sárroF) .atazkolmoh tezétni ótatuk
(/su-fo-eno-eb-∑urt-ot-sekat-ti-tahw/10/20/7102/gro
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 ótatuk ‡émelévzök iakirema retneC hraeseR weP .pék
.ajnokifarg tezétni

 itezmen a vle‡ A !tnokifarg a ka† kussáL
 .ekéllek neltetehzölüklén bbáknigel sátitnedi

 no∂an ttezedrékgem nednim etni₧ !nárbá za ótahtáL
 itezmen a tépere∏ vle‡a‡a za ajtrat kansotnof

 sagam a kájtatum tze ,nebésézrőgem sátitnedi
 !kora∂am a keődeklemeik si nebbE .ko‡ára sokélazá∏

 a lak-%18 knullá ne∑eh kidosám ttözök gá∏ro 41 A
 kodnalloh a ka… .ttözök kőlétí kansotnof tevle‡

 újárútluk sőre ed ,pén sik kika ,gem kenzőle
 káttotrat ttögöm ajá•sábődév vle‡ a tekügéssözök
 logna za t∏érsám ,sámo‡ temén samlatah a t∏ér∂e ,nnef
 tto si kőlé∏eb tekevle‡ ∂an a eD .nebénelle sá∑ofeb

 a ,ketirb űvle‡ logna za :nabknumo‡ a kenteis
 el kandaram mes konápaj a eD .káicnarf a s ,ketemén

 .kolárt∏ua za ∂av kaiakirema za mes ,lakkos
 ,kele∂nel a nebtetniket e kannav lutáh neőpelgeM

 za gideP .ko∏alo za sé kolo‡aps ,kedévs

6



 sé kanárútluk nital irok∂e őtnelej togásiapórue
 lak-%22 knülőT .iesökörö za kő kenvle‡ imladorib

 za) ∑át∏orok bbesődi za ∂oh ,sekedrÉ !avdaramle
 kanbbasotnof nab-ASU za (a-%18 kenkeittelef 05

 a tnim ,tépere∏ őzrősátitnedi vle‡ logna za ajtrat
 vle‡ A .(a-%85 kenkeittözök vé 43-81) kabbalataif
 űrőbréhef ASU za kájtrat kansotnof no∂an tépere∏

”ipanrásav„ a ,(%48) iasnátsetorp lákilégnave
 a-%77 kankosukilotak A .(%37) kosnátsetorp
 mes ávohes galisállav a gím ,∂í kidekelév

.a-%15 kankózotrat

 izöktezmen sé sérémlef samlagzi tnappor A
 ra∂am órguik rám atazálbát ősle sátílnosaheö

 ttellem ajárbá ladlo óti‡ A .tatum tséze∑eh
 a náros óicárgim űterémgáliv a :kujdutgem

 nápóruE ,nonápaJ evdzek lótáilárt∏uA tekesérémlef
 tadutgássonoza itezmen A .kétzegév gi-ASU za tá

 ,vle‹ .katlág∆iv si tőze‡ét bböt lóbájtnopme∏
 zA .tih ,sédőtök itnári dlöfőlü∏ ,ko‡ámo∂ah

 a ,a-%8 kenkedévs a ,a-%31 ka† kankaiailárt∏ua
 ∑eh isételü∏ a kansotnof ajtrat a-%12 kankaiadanak

 ∂oh ,őltöebme₧ .nebétezekre∏ sátitnedi itezmen a tépere∏
 evtelli ,so-%05 léniejttezedrékgem gá∏ro moráh

 sé lánkonápaJ .epere∏ ∑eh isételü∏ a ittölöfa
 za lak-%25 gá∏rora∂aM .‡ára za so-%05 lénkögörög
 za lezze evzőlegeM .nebtetniket a nebbe savollé

 ,teketirb ,takáicnarf ,teketemén a ,takaiakirema
 lak-%01 ka† tno∏iV .takodnalloh ,takolo‡aps

 zA .kele∂nel a sé ko∏alo za knülőt le kandaram
 ittözök .92 sujám - .4 silirpá .6102 kotada

 nabgá∏ro 41 náros ken∑em ,kólav lóbka∏ődi
.t∑éme∏ 415 41 gem ketzedrék

 kansotnof no∂an ne∑eh bbötgel a tépere∏ vle‡ A
 sátitnedi itezmen a kettezedrékgem a káttotrat

 A .nebétetniket asátratnnef sé asátíkalaik
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 nabnápaJ djam ,(%77) nabápóruE tepere∏ bbesőregel
 a kenvle‡ a kanatínodjalut (%07-07) nab-ASU za sé

.nebésézrő sátitnedi itezmen

 kik kasotnof si ko‡ámo∂ah itezmen ,kosáko∏ A
 itezmen ∂av i∑eh A .nabásázorátahgem knu∂av

 sátitnedi itezmen a tégésőtnelej arútluk
 nabáilárt∏uA sé (%45) nabádanaK nabásátoklagem

 nabkoza ,nodóm sekedrÉ .kansotnof káttotrat (%05)
 ,arútluk itezmen serekö∂ †nin loha ,nabkogá∏ro za

 kóizéhok silárutluk ”negedi„ ,ttozoheb táhet
 a‡áramá∏ ,ekétrém kotropo†pén ólrodnáveb a ,kendökűm

.nebé‡évggüf

 káttotrat nakos si tsázotratavoh isállav A
 zA .nabásálámrof sátitnedi itezmen a kansotnof
 tépere∏ gésné•∏erek a a-%23 keniejttezedrékgem ASU

 iakirema izagi za kenőtnöd attotrat
 za ze lénkögörög A .lóbájtnopme∏ tadutgássonozanö
 kázzo∑úsgnah tépere∏ aixodotro za kika ,%45 ‡ára

 sé nabásátíkalaik sátitnedi görög a
 sátitnedi isállav a lénkedévs A .nabásátratnnef

 itezmen a ki∏táj tepere∏ so-%7 ,‡o†ala tnappor
 .aria si men nálaT ?őpelgeM .nabtadutsátitnedi

-sumzicilotak mes ,tadut-gássunárehtul meS
 bbákni er∂e ∏el ”ejdlöf iknes“ isállav A .tadut
 asátídóhrét mál∏i za neltelév men ∂í ,gá∏rodévS

 za tze in∂ah lüvík nemle∂if tehel meN .mes
!tséggüfeö

 tezmen nápaj sé iailárt∏ua ,iakirema ,iapórue 41
 nebétetniket egéssőre sátitnedi itezmen a nabáros

 si nabótatum bböt ,kora∂am a :nabbasotnop ,knázah
 vle‡ a ,nebsédőtök zöhdlöfőlü∏ a :kanráj nelé

 ipén ,itezmen a ,nabásátísotadut kenépere∏ a•sábődév
 óJ .nabásátah őtísőre tsázotrateö ko‡ámo∂ah
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 serü men ∂oh ,tza intál avlozagiaiv
 ,teknüpén erbbőle i∏iv séglezpék sukit∏ilanoican

 sé asálopá ,esézrő knie†nik sevéderze menah
 tágásólav tezmen sőre za ajtísotzib asádabbávot

 ótígíhlef ősleb eléfkos a sé óicázilabolg a
 ∂oh ,ój si za sÉ .si ettepezök sé erénelle sévkeröt

 ∂e menah ,lórknugam küjlet∏eríh im men tzednim
 sukiripme tezétni ótatuk‡émelévzök iakirema őtezev
 ietenezü őzőyg�em ko-% ,komá∏ sé ke‡ét zaza ,iatada

 ‡émelévzök ra∂am a – ávólavnávli‡ tzednim ki∏et
 agássukilbup gáliv∂an a tnim ,∂úna∂u arámá∏

 sé lemmele∂if ∂an si tze gém ,tnednim tnim eD .ttőle
.si nohtti knunatísotadut llek lassádaado

 ,nájgolb or.oidarsunga iráv∆olok a tnelejgeM)
.www//:sptth :or.oidarsunga.yfekeb ,né-72 .20 .7102

DIgolb?g.reggolb/moc.reggolb
#2400615477595805784=

;8026854529318541645=DItsop;tsop=tgrat/rotide
;stsoplla=uneMdehsilbuPno

 si zA (knil=crs;0=muNtsop;stsoplla=uneMdesolCno
 apóruE tlüse∂E za lüvík nokora∂am a ∂oh ,ótahtál

 so‡ozib nebmeletré ne∑imalav amallá se∂e nednim
 ,itelüret agam a serek t∏aláv erkesédrék imlenétröt
 nebsédrék a nebbE .nabásátitnedi silárutluk itezmen
 lakkoza -na∂u ainda llek t∏aláv si kangásra∂am a

 .mallá ibböt a levima ,lekközök∏e so‡ámodut a
 a neze rokka ,lórrokó lé∏eb apóruE ah ,táheT

 .lórrokó inlé∏eb dut si gásra∂am a lüleb nere∏dner
 a tekeze kitniré kika ,kőzre∏ őzöbnölük a ne∏iH

 a kangásra∂am a ná†pak kepén sám ,tekesédrék
 iapórue ∂e ∂oh ,zohhA .kitniré si tájtlúm

 nebbe inlüpé nojdut lef kétré imlenétröt-silárutluk
 ttezeven∂ú ővel ttözök ketezmen a ,nabsátatuk a

 komallá za sé ,intuj llek arsuzne∏nok isátatuk
 a tekeze ,nabóicázinomrahgoj ttezeven ∂ú ,ittözök
 iapórue segés∂e za sé ,llek inzedner tekesédrék
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 ebmele∂if kanájáknum kótatuk a tatlúm imlenétröt
 ∂oh ,ik ajráz men imA .llek inzo∑ába∏ levéletév
 nelej si nesegés∂e nebsédrék a nebbe mallá nednim

 néterek ‡ámodutgásra∂am a táheT .innel nojdut
.v‡ök a ze da t∏aláv ersédrék kos lüleb

tebé∆rE kkaB ShP  .8102
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