
ő∆eD réheF       

 – knianokor kenlé lammá∏ pé∏ si am lohA
koragam ilápen A

 .4 - .����  rebmeced .3102 - �������

 ,ketnemado kŐ .nab-LÁPEN katráj kes-VT ra∂am evé ráP
 men rodnáS amo…-isörőK .ótatuk ra∂am∂an a avoha

 ttőle iknednim trem ,evé 571 - ����� inzatueb ttodut
-ilápeN a sé ragaM a leviM .rátah a avráz tlov el

 tréze ,sérétle za ”Y„ ∂e ka† ttözök agásólnosah ragaM
 sám imráb e-kizetél ,inrájanátu tlov semedré

 tako-RAGAM-MÁHK ilápen-tagu‡ A .gásólnosah
 za tza bbáknigel gem kétzirő kő levim,gem kétserek

 ik kattotíkala kniedőle tima ,todómtelé iső
.ttőleze lekkederzevé



 kosárí sé ketesévők ibbegér lénvé reze 01 - �
 ersétjefgem sé keneltetniré ke∑em ,kulán kaótahlálat

 lápeN iam a kettöj tnékősle ke∆röt-RAGAM A .kanráv
!erételüret

 nannoh ∂oh ,kájdut men ,pén sederzevé bböt KÁRAGAM A
:tnire∏ kesézeletétleF .kettöj

 ,kosaK ∂av kosuK a ,tehel epén sak a lóbrimsaK (.�
kusátitnedi ,küsézénik a ólnosah

-pézök ,kettehöj lóbá‡ári ailógnoM (.��
lórótalp itebit a sé lóbái∆Á

 (UM satuR) ∂av (roruM) UM (.���
kanzamrá∏ lőr∏érdlöf tdeüsle

 a kika ,tólnosah zehpén ragaM a knulálat ttünedniM
 a kene∑I .le katzamrá∏ lőrdlöflef-sagam itebiT
 nedniM .keűtezénik ragaM tnem erdlöfiahT sé amruB
 llek gem tokétí‡ozib sé totalo†pak segéstehel

 le tezev zA .si tekeőnűt kenneletkedré za gém ,inlág∆iv
 ∂e le kenzeven rokka ka† tetelüret ∂E .abtlúm a teknim

.kujázzoh kidólo†pak nasótrat kütélnelej ah ,lőrpén

 ∑ema,lerötpén sönölük ∂e knütehdekremsigeM
 ,kizoklalgof lessét∏é‡ettallá sé lessélevűmdlöf

 nednim inatídóhgem lábórp lekközök∏e irokpézök
 sagam m 0004-0002 - �����-���ajálamiH a tetelüret ‡ekémret



 gém nabbárok loha ,telüret isátatuk na∑o zE .nie∏ér
 sre‡ sáró 42 - .������ ,kes-VT A .rebme réhef tráj men

 ILÁPEN .lór-KORAGAM a kettetízgör tletévlef
 ,ITRAG ,ADUB ,KELA :even kené∆röt ∂an 7 KORAGAM

.DNUP ,ANAR ,AKOR ,APAT

 ,kenzetél si ke∆röt bbesik ,ttellem ke∆röt ∂an A
:kenlé∏eb tevle‡ RAGAM moráH  .NAK sé MÁK luádlép

,ARUK-RAGAM –

,ARUK-NAK –

(evle‡ kenetsI) ,EKIAK –

 za sé ∑eké₧ a ∑ema ,kelejsávor AKIAKA :kusárÍ
-ILÁPEN A .ajkala seigér sárísávor i∂löv-sudnI

 gém tekeigér no∂an a ,nav kusárí eléfbböt kanko-RAGAM
 .ketesévők eri‡bböt keze ,kiremsi mes kopap námás a

 za kanatíllá sé kangaraf táfajpok .kenzektemet ebdlöF
.GNAT a kulatI .ITORO a kucnáT .kant‡uhle

,tti kankal ató kederzevé KORAGAM-ILÁPEN A

 a djam ,tlov kugás∑árik givé 0481 - ���������� 
 ilápen tlügne��em ttaim koko eléfnölük

 a lattaraka segés∂e ,ertél ttöj lóbkogás∑árik
 atsiB rudahaB roD insavlole semedrÉ) .LÁPEN inatsom
 KORAGAM A (.lemmíc LÁPEN FO ELPOEP tév‡ök roeforp

 ,tekügéstezmen ,tekügési∆röt a kilölej lekküven a
-ANAR  ,RAGAM-ITRAG  .dlp teküvenótu sé teküvendála†

.RAGAM-APAT ,RAGAM

kenlé nebégés∂eh sagam ajálamiH a koragaM ilápen A

 sé támlaru KORAGAM A .naóillim 6,1-3,1 - ��,�-���,� 
 A .gem kétröt kaimárB a sé kekinte… a tágás∑árik

 ∂oh ,ik kétzegév takopap námás a rö∏őle ,kótídóh
-itazodlá ,ódutsárí ,őléger ,ódnomesem a latláze

 za lavásátít∏uple kopap őzgév tsétekse ,tsátratre∏
 a ∂Í .késsetlőre kujár takusállav sé takutaraka
 ,attot∏avros takusátratik a sá∑ofeb iaidni sótrat
 amá∏ konaltadutsárí za nulaF .atlobmor tekügés∂e

 a sé sátállenö za asárrof küsétehlégeM .kos
.kenetísekétré tima ,sélüpökjet



:ejőzmellej KÁRAGAM

nabásálalláv taláglo∏  ianotak kaótahzíbgem –

kaótratik –

kasóví∏ –

kasogástárab –

 a sé sázatu za ót∏aráf ,ke‡évsö-i∂eh a kiatU
 za ,inröt lőbgéssözök tráz e dut ik ika zA .sátíllá∏
 tekő gem atvó kügéstletegi∏le za giádI .ado† a agam

.lótsálluhté∏ a erénelle kügésegne∂ igásadzag a

 őzektevök a katda tóicámrofni son∏ah bböt nebmlif A
:kótatuk

sugóloportna – roeforp ATSIB RUDAHAB ROD

∏énétrötrútluk APAHT .S .M

∏énétröt ADUBRUDAHAB AHSRAM

könőfrődner LARAB .J AGDAH K

ráktitmallá AP-AHT RUDAHAB KET

ret∏inim i∂üsákal RAGAM ITRAHC MRALAB

sáknum siláico∏ RAGAM ITRAHG .N .B



 iatazoktali‡) GNABSUG RAGAM ITRAHC NAHBRIB
 erkesézré seitezmen ragaM sé ergésttezgév úkofőslef

.(kaólatu

takoRAGAM-MAK a neőtevök tsádokzótrat i-udnamhaK

 tehel levéletétgem tú se-mk 004 - ����� ,sáró 21 - ���
 bé∂e sé melelé ∑eh óslotu za ze ,nab-JAROG inréle
 a gi-m 0052-0081 - �����-������ .erésézre∏-eb koglod

-0052 - �����-����� ,ótahlálat ragam kos nájálamiH-bu∏
 .ttaim amílk bbegedih a ,bbesevek rám ttözök m 0004
.tujle aifrebme ávoha ,ulaf óslotu za ROKILU

 sé kéttetí∏ék iasrátaknum óidútS .LB a temlif A)
 ,cnereF ssavoL ,aléB lekcnuK,atloraS adoB ;kátgáv
 - .������� .tko .6991 - �������������� .akirE eemueN
 atózA .rö∏őle eb káttatum nabsáda 2- ��  -VTM a né-.92

(lórknianokor ilovát gem tnelej men ríh immes
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