
robáG †áka₧

karadam ttetetze∑é∏eV

 kekétezevvát somalliv a inadlo llek geM
téséletegi∏

 kerebme za rokne∑I .ajpan dlöF a ,22 silirpÁ
 arátdut gáliv a kenzeke∂i nodóm őtleklefmele∂if

 ilébbE  .lette∏émret a kendőröt sinegi ∂oh ,inda
 segemöt si nogá∏rora∂aM nédi kankukédná∏ semen

 za ,tognah katda lassázorápkérek sé lassátuf
 a tíges ahgila nabnoza sédeseklel ótrat gipan ∂e

.niajdnog ipanzöktéh gálivtallá sé ‡évön

 tőre ,sogásótléM  .nékaradam ózodagar a luádléP
 ,tepén somá∏ küsénelejgem őtísetsetgem tamlatah sé

 tiakirema ,tnábla ,tle∂nel ,t∏oro ,tetemén kützök
,taradam-sas ebéremíc ∂oh ,arra ttetet∏ék

 ,tűjefték ilebtelezpék nebétese kogrubsbaH a
 a ,aradam lurut gásra∂am A .nezze∑eh

 knüpén si (gurrehc oclaF) mo∑ósne†erek
  .e∏ér ózorátahgem ató kődiső kenére∏dnerpéklej

„ tnéktalnosah atrí lüneltelév mes rodnáS ifőteP
.”meklel sas tludaba∏ lőbénötröb

 sé inatrádaM ra∂aM a ,notráM htávroH
 tnire∏ asrátaknum (EMM) telüse∂E imledévte∏émreT
 rádamózodagar ój gal‡o∏iv gém am gá∏rora∂aM
 ráp 18 iazah a ne∏ih ,kizekledner laámollá

 kék ráp 008 sé mo∑ósne†erek ráp 051 a ,sas igalrap
 ,ik i∏et té∏ér ∂an kaná‡ámollá óinU iapóruE za e†rév
 sasitér  ráp 061 ,úmá∏ sőtnelej gém lüvík kutjar ed

 nattodnomik rám tno∏iv zA .nabknázah lek∏éf si
 lammo∑ósrodnáv ika ,tágam ajtahdnom kensé†nere∏

 men lüt∏erek nevé nevtö rádam a ze ne∏ih ,kizoklálat
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 ráp 8 ka† eödnim si tsom gém sé ,knulán ttötlök si
.nabgá∏ro za ótahlálat

 sé sasitér ,sas igalrap a ∂oh ,gésnelej setednevrÖ
 ki∏kevön nassal si a‡ámollá mo∑ósne†erek

 kék a .lp nabnoza ,(la-%03-12 ttözök 0002-0991 éibbótu)
.nekkö† ed ,si nassal ah ,nodóm sotalánjas éé†rév

 arkaradamózodagar a gelnelej nabknázaH -
 a sé sétümará za t∑é∏ev bbo∂angel ődeklesel

za nápu…  .itnelej sézegrém
 01 sé igalrap 41 náros vé ∂e tlúmle

 bböt ∑ema ,tsézegrém ttotí‡ozib ttedevne∏ sasitér
 tremsi neseö nebvé zít őzőlegem tza za tnim

 trevlef trop ∂an néjele vé zA .amá∏ ketese
 ,atzoko re∏ődév‡évön   si tsézegrém igásnuk∂an

 ,abila† ∂e ketze∑eh nasokédná∏ gelűní∏ólav te∑ema
 takosas geltese ,takajrav ,takákór lazza ∂oh
 ővél nabtama∑of gelnelej a aH .gem kenezzegrém

 za rokka ,kentezev er‡émdere kosázomo‡
 ődejret givé moráh t(ek)őtevökle

 sotnirof óillimkos sé lessét∏evgásdaba∏
 nelet‡évröt A  .kájtahtjús si lessétetnüb

 .lp ed ,‡o†ala gal‡o∏iv knulán amá∏ kesévölel
 a sas ttőlgem ∂e tlürekgem si rok‡o†áraK tlúm
.notráM htávroH tatzokéját - nebgésőzeM idosrob

 bbo∂an sé bbiroka∂ gém lénkettetílme zA
 za ar‡ámollárádam a kenetnelej tsárrof∑é∏ev

 ató kedezitvé za tzE .kekétezevvát somortkele
 a eri‡bböt knulán todnog imledévte∏émret tremsi

 .kázzoko kekétezevdaba∏ so-Vk 02 ,űgéstlü∏efpézök
 ∂e ∂av ,tekétezev ték rádam őlü arpol∏o ∂e aH

 a ne∑i - temelepol∏o tledlöf ∂e sé tekétezev
 nétset a ,tnirégem gelűjedi∂e - rak ótratt∏erek

 nebtese ój mará somortkele ódalah lüt∏erek
 za ráj lubbaor lakkoS .zoko tsélürés setezgév
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 so∑ús menah ,lannoza le lut∏up men ki∑ema ,rádam a
 alálah devne∏ giedi ój gém leviesélürés iségé

 nodóm ∑i za táhet nogá∏rora∂aM     .ttőle
 sere∏dner a ,sőtnelej amá∏ kojafrádam ttetetze∑é∏ev

 aktir na∑o ,ttedév nattozokof ttözök kotazodlá
 a ,sas igalrap a tnim ,kanludrofőle si kede∂e

 réhef a e∏rep sé ,e†rév kék a ∂av mo∑ósne†erek
 za leggésnelej sotalánjas a lezzE .a∑óg

 apóruE ,nab-0291 rám nabkomallÁ tlüse∂E iakiremA
 knulán gím ,nebkevé se-0791 za nabágá∏ro bböt

 a ketlüsebme∏ nebkevé sa-0891 za nebketerém segemöt
.kótatuk inatrádam

 ilebtlúmlezök telüse∂E inatrádaM ra∂aM A
 sé etre∏gá∏ro za kesél†eb ólupala niesérémlef

 támá∏ karadam ólluhle nebétzektevök sétümará etnevé
 nebkétré iem∏e za ,ki∏et errezenev∂en bbálagel

 a ajdalahgem gidep rák imledévte∏émret ttezejefik
 bbajú neb-5002 EMM a ∂í ,totnirof dráillimték

 ,zehkevűm somortkele za tludrof lassávíhlef
 kekétezevvát a kanajlálat tsádlogem sogá∏ro ∂oh

.nebékedré eséletegi∏ őlelefgem

 amélborp a kesétí∏efőre kan∑of evé 51 rámmI
 sé ttet∏eljefik latlá EMM za .lp ∂í ,arásádlogem

 za tekőletegi∏ imledévrádam ttotatrá∂el
 sédökűmttü∂e ttotat∑of lakkótatláglo∏mará

 .arpol∏o rezenavtah ∂etnim rám ik kétze∑eh nebéterek
 za ttodlogem men eem gidnim gém erénelle kezedniM
 gelnelej keséletegi∏ a ne∏ih ,ajámélborp sétümará
 .kanko∏aka∏ se∑é∏ev a kéttetniré tá-%02 bbejlefgel

 ke∑ema ,ketnelejgem si kosupítpol∏o jú na∑o gérmeN
 lusádaár sé ,kebbese∑é∏ev si lénkeigér a gém

 lekkőletegi∏  siláiceps a zaza ,nodóm so‡ámo∂ah
 sé zoháikávol₧ .kótahtínaltamlatrá men

 si nogá∏rora∂aM norámmi naólnosah zohgá∏roteméN
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 ken∑ema ,sátatzotláv i∑ába∏goj a ennel tlokodni
 úgásúoh retémolik reze 05 za levégéstíges

 nokotazóláh kétezevdaba∏ űgéstlü∏efpézök
 ketezekre∏ tárabrádam innet llek évőzeletök

 nődirátah soráz kopol∏o igér a sé tásázamlakla
.tásátínaltamlatrá ilüleb

 trem ,tsát∏alah rűt men asádlogem tadalef A - 
 ttozokof evétik kannav karadam lataif a gelőf
 eem sina∂u kiegéssepék isélüper ő zA .ken∑é∏ev

 sé ,lótékiasrát bbatlat∏apat ,bbesődi kandaramle
 ,gem kizoktatum roksállá∏el nabrosősle ze

 neök evdeknelte∂ü nopol∏o ∂e si rokima
 men ahos tie∑é∏ev kennE .tekétezev a kitehtnirégem

 kutalat∏apat ősle rám ne∏ih ,gem kájtahlunat
 htávroH togásólav úromo∏ a ilzök – solálah

 .notráM

 EMM za né∏ő 6002 ,náros sérémlef ibbótugel A
 téteze‡rök kanna sé topol∏o 0572 iajgat

 nednim djam zaza ,lánpol∏o 942 lőbbe ,kétzirőnelle
.tekemetetrádam katlálat lénkidezít

 4 ,ttozotrat zohjaf 03-82 de∂e tlut∏uple 503 A
 a ∂oh ,ttodólo†nor aria gidep a‡ávdaram rádam

 küttözöK  .inatípallágem ttetehel men rám tjaf
 ,(85) e†rév söröv ,(96) v∑ö∏érege nabmá∏ bbo∂angel
 aktir a ,őle tludrof (14) akra∏ sé (54) a∑óg réhef

 t‡ádlép nelte∂e nápu† eré†nere∏ lóbmo∑ósne†erek
 ttaim agásaktir ed ,rádam ózodagar meN .katlálat

 ne∏ih ,tímá∏ kengéset∏ev ∂an asálut∏up kozút a
 bbo∂angel kidosám apóruE ótahlálat nabknázah

 kesérémlef A  .de∂e 0031 ∂etnim ,a‡ámollá
 kís a narka∂ takusálut∏up ∂oh ,káttotípallágem

 ólav lekkekétezev somortkele ódózúh neperet
.azzoko sézöktü
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 ,evétik kannav kansárrof∑é∏ev sotájas ká∑óg A
 ttokar arkagáaf ,er‡émék naso‡ámo∂ah a ne∏ih

 lef kilére† nabbarka∂ er∂e tekie∑ehke∏éf
  .lakkopol∏o itazóláh so-Vk 5 ,űgéstlü∏efsik

 a avnahuz erkétezev a sé evnellibel lőrkezE
.kantahzoko si tezüt ,totalrázdivör kek∏éf

 ,nétese sárájődi sevden ,sőse ∑é∏ev a bbo∂an géM
 Vk 07 gém kallotrádam zará∏ a gíma ne∏ih

 ttozátá za ,tomará za kitezev mes léngéstlü∏ef
 .kengégem si léngéstlü∏ef Vk 5 rám kallot

 lóbájtnopme∏ esézrőgem kaná∑úsne∂e te∏émret A
 karadam ózodagar a úgássotnof őtevpala

 a ere∏dóm ki∂e ka† kenne sé esézrőgem kanámá∏tél
 errE .eséletegi∏ őlelefgem kekétezevsomalliv
 rám nab-ÁSU za sé nabgá∏roteméN ,nabákirfA-léD

 a ,ersézekledner kanllá kotalat∏apat őlelefgem
 ∂oh ,takotárabrádam a irék arra gidep EMM

 lef kézze∂ej ,téké‡rök kekétezevvát a kézzirőnelle
 ,tájaf kede∂e tlut∏uple nesegeltese ,tlálat tto za

 a ∂oh ,tégésse∑é∏ev pol∏o za kézzelej sé ,támá∏
 za lef kenessehpél nesözök lakkokrap itezmen

.nebékedré esétnekkö† kesétümará

 ttetetze∑é∏ev a géskü∏ bbo∂angel a neőnemlút nezE
 ne∏ih ,nav arásávógem kenkie∑ehőlé sete∏émret kojaf

 bbo∂an gém nodóm ttetevzök sédek∏ejret irebme za
.kujár tnelej t∑é∏ev

 ótratle trápőtlök sas igalrap ték bbálagel A
 ajlosavaj teküséze∑eh ála meledév igoj netelüret

 imledévte∏émret sekételli gelitelüret a EMM za
 küsétlök a ko∏áradam a nebzökim ,arámá∏ gásótah

 ilüklén sáravaz ,ódnallá ttala ejedi
 a ,∑emráb sé kandoksodnog lőrküséle∂ifgem
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 tnire∏ gésőtehel nebtese őtetze∑é∏ev tsétlök
.kenpél ebzök lannoza

 kitíges si levésétípé kek∏éf segésretsem ttellemE 
 A .tésédepeletgem serekis koráp ólláeö nannojú za
 nebévé naltalat∏apat ‡áhén ősle etelé rádam bbötgel

 kujár nebzök a sé takusálrodnáv a ,le lut∏up
 ,lakkódalej tlere∏ erkütset a teke∑é∏ev ődeklesel

.kájtatuk lessézűrű∂ sení∏ evtelli

 za rokima ,‡ávtál ótatgu‡gem ,őtetdökrö‡ö∂ teme₧
 niapol∏o sétírektórd órázel tételüret ká∑ápótua

 nebégésbböt ómo‡lút ,őlégödlü natdogu‡
 a kátko∏gem rám kŐ .taknutu kilélme∏ kev∑ö∏érege

 nasotama∑of ,itnem tú za ,tamlagrofi†okpég
 kájtálgem neök gidep nebűf ‡o†ala ,tlá∏ak

.takólá†gár órpa za ,takukélálpát

 nebketeh tlúmle za notráM htávroH
 ileb∑eh a tráj nabná∆djabrezA laviasrátaknum

 kos no∂an sé arásávíhgem telüse∂e inatrádam
 ttozléc ráb ,ttO .ttotál taradamózodagar sekedré
 no∂an ,kanzoklalgof men gém erőle∂e lekkümledév
 ,lóbjaf ttetetze∑é∏ev bböt nav ku‡ámollá gadzag

 nabápóruE ∂én a dnim  sé lóbsas igalrap   ∂í
 .si lóbjafű∑esek óludrofőle

 nabboj ‡ámollá-rádamózodagar igá∏rora∂am A
 ,gésűrűspén bbo∂an a nabnoza ,ttetíredlef

 men sé ,tazóláh kétezevvát ,molagrofi†okpég
 sekétré lóbtnopme∏ ita∏ádav a nabrosóslotu

 ttaim ketelüret
 sé tséle∂ifado bba∑omok si lénkeigidde za gém

 negi trem ,si tréza ka† ráM .le‡égi temledév
 a  ∂oh ,knénderbé arra nopan  ∂e ah ,ennel sotalánjas
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 kujtahtál tnékrádamlurut  ka† rám tom∑ósne†erek
  .nebknieremíc

robáG †áka₧

 karadaM   .3 sujáM .7002   .81/7002 atarkomeD ra∂aM 
ladlo .03     neb∑é∏ev
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