
 SOJAL RÁZAK .RD

(arrebnaC ,•isrevinU lanoitaN nailartsuA)

zehke∏énétröt námor a kesédréK

 iasokal ódnallá konámor/kohálo za ∂oh ,evzeletétleF .1
 a ténnoha s ,kanvíh ken∑édrE am te∑em ,kendlöf noza katlov

 sé ,kátnovik lürök 072 .u .rK takóigél sé tekesepelet iamór
 ,konuh ,kotóg a :kepén őtevök tto takaiamór a ∂oh ,evtniket

 sálrodnávpén a ketdőrpösle dnim koráglob ,korava ,kádipeg
 za - tnire∏ iőtevök telémle námor-ókád a - nebzökim ,nabárdos

 nabkognalrab" ttona∂u iele "námor -ókád" konámor/kohálo
 nabkognalrab ∑em nasotnop ,indut ennel ój ,katdaramgem "evlé

 a todazá∏vé tah ilet lakkúrobáh a lüneltéver∏é lút kétlé
 ite∏égér ógávedi za kannav loh sÉ ?gisálalgofnoh ra∂am
 isátratzáh bé∂e sé kekéderöt‡éde ,kéklüfóláh :kokétí‡ozib

 a kájtísúnat ke∑ema ,ketelel sám sé kobmodtéme∏ ,közök∏e
 ttotat∑of nabkognalrab ne∑i kenkegemöt "námor-ókád"

.(iknes tlálat men gém teketelel ne∑i .i.U) ?tételé ódnallá

 ∂oh ,kájtíllá tza iőtevök telémle námor-ókád a ∂ohtniM .2
 a lef kéttev nabdazá∏ .� ∂av .�� a konámor/kohálo za

 za knéntere∏ indut ,nödlöf tremsi tnék∑édrE am a tegés‡ét∏erek
 őtehel na∑o kenieső "námor-ókád" konámor/kohálo
 nabkognalrab ttetjer lój ke∑ema ,lóriasátokla

- luádlép ,anlov kattahdaramnnef

 sédeklet∏erekgem sogalótíllá za kosátokla sosállav -
;lóbka∏ődi ittőle

 za sé sédeklet∏erekgem a kosátokla sosállav -
 .31 a nabia‡ámko gás∑áriK ra∂aM a kankonámor/kankohálo

 nesönölüK .ttözök esétílme tnétröt rö∏őle néjele dazá∏
 nevle‡ nital ráka ,kád ráka) kotarilef teknünneb kenénlekedré

 a nevle‡ nital-jú ∂av nital sé lóbka∏ődi ősle za
 bé∂e ∂av nekevökrís ,nialaf komolpmetgnalrab (lóbkidosám

?noka∂rát sukitluk
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 sám kanzo‡áih men ielejúnat ne∑i óicázilivic iamór a .i.U
.katlov iakotrib kaiamór a ahalav ke∑ema ,neketelüret

 nebévle‡ konámor/kohálo za ∂oh ,arra tazára∂am a iM .3
 nálatlá∂e ne∑i ah) even ózamrá∏ lótkokád a mes ken∑édrE
 men (aicaD aicnivorP) even iamór ‡ámotrat a mes ,(tlov

 kenieső konámor/kohálo za segéskü∏ tlov tréiM ?gem tdaram
 imén tima ,küinzönö†lök teven iedrE ra∂amó za

?kenzeven kan-laedrA giámdnim lassátízrotgnah

 ∏évle‡ námor cahiC ed ardnaxelA tlé nabdazá∏ .91 A .4
 eugnal al ed euqigolom•é eriannoitciD) tnire∏ esézmele

 űletéteö őzektevök a rokka e†nikó∏ vle‡ námor a (éniamuor
:tlov

 vál∏ %7,54

 nital %4,13

 köröt %4,8

 görög %0,7

 ra∂am %0,6

- nábla %6,0

 loH .mes ∂e űtedere kád ed ,űtedere nelteremsi se∑emalav sé
?kokédaram kád a kannav

 sánov sözök neőnűtlef ,somá∏ ∂oh ,inzára∂am tehel leviM .5
 dut men ‡ámoduttenétröt A ?nebvle‡ námor a sé nábla za nav

 a anlov katlorodnáv lőb∑édrE iele konábla za ∂oh ,lórra
 nabágásdé∏mo∏ aináblA tno∏iv ,erételüret aináblA imlenétröt

 (hcalv) hálo űmledejret ∂an nabdazá∏ .01 a rám
 si am konámor inelgeM sé numurA .ketzetél ketelüretsállá∏

.nabmá∏ sőtnelej tto kenlé

 izáh∂e) ajáigrutil konámor/kohálo za tlov tréiM .6
 táhet) vál∏ si nabdazá∏ .91 a gém neb∑édrE (evle‡ isátratre∏
 tlov tréim sé ,(mes námor/hálo gém ed ,görög mes ,nital mes

 bre∏ tá nokodazá∏vé ajgat kos na∑o gáspap námor/hálo za
?űtedere ráglob ∂av

2



 sogalótíllá kaiamór a ∂oh ,arra tazára∂am a iM .7
 menah ,tsárí nital a men si kopap a gém ttözök iattozamrá∏el

 za aH ?si nabdazá∏ .91 a gém kátlán∏ah tlliric a
 nital ótahrávle külőt a ieső námor-ókád konámor/kohálo

 men ere† ∑ema- lelliric a lef kétlére† bbősék tekűteb
 lliric nabbárok trem) ttőle epezök dazá∏ .9 a ttetehnétröt

 a ,neb∑édrE ere† a ze tnétröt tréim rokka ,- (ttezetél men sárí
 men tropo†pén sám ne∑immes loha ,nételüret gás∑áriK ra∂aM
 kebre∏ őrék tekédenem lőle kököröt a tsárí lliric tlán∏ah

 kenére† ne∑i ∂e anlov ttel emletré iM ?ttőle kohálo sé
?nogá∏rora∂aM

 idaráv∂an (murt∏eger idaráV) esneidaraV murtsegeR A .8
 gá∏rora∂aM-teleK ∏ége ierep ketelétí inetsi kengésköpsüp
 t∑ofel ttözök 8321 sé 5021 nételüret sekételli ődejretik

 ,azzamlatrat tieséz∂ejlef solatavih ózoktanov erkerep
 kettötjű∂ teven∑éme∏ 005.2 .bk sé tevengés∑eh 006 .bk lőbke∑em

 ∑em ,mes teven na∑o nelte∂e zamlatrat mes atsil ki∂E .ik
?atazára∂am a kenne iM .anlov űtedere námor/hálo

 iamór sé kád sogalótíllá za ∂oh ,kanna atazára∂am a iM .9
 kankokád a tehellój -- konámor/kohálo ózamrá∏ lőtköső

 nödlöf eem gidep kaiamór a ,kiasoráv ttetísőregem katlov
 nelte∂e -- lőrésétípé kosoráv űre∏∂an katlov keseríh

 sálalgofnoh ra∂am a mes ,neb∑édrE kettetísetél mes tsoráv
 SÁRÓ za nebvle‡ námor/hálo za :bböt iM ?nátuza mes ,ttőle

?eséznö†lök SARAW ra∂amó za ó∏ (soráv)

 négév dazá∏ .31 a ∂oh ,ajtatum tza etenétrötsélüpelet ∑édrE .01
 a ka† nálaT .űtedere námor/hálo tlov 3 ka† lőbvénulaf 115

?inlorodnáveb eb∑édrE konámor/kohálo za ketdzek nabdazá∏ .31

 bbo∂an ∂av ó∑of nelte∂e neb∑édrE ∂oh ,kanna ako za iM .11
?űtedere námor mes even katap

 ne∑i kosódut ra∂am a kenrem nélef kisám gáliv a ∂oh ,óJ
.inzoklalgof lekkesédrék
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