
fe∆óJ savra₧

.11 - .�� ráurbef 5491 - ������������ ,lóráduB sérötiK

 latlá kotapa† tejvo∏ a  né-11 - �� ráurbef 5491 - ������������
 a ,náduB kotapa† temén sé ra∂am tráz abnaltak ,ttetírekeb

 gásgofidah sé sádagem A .ketzekelü∂ nételüret ráv i∑árik
 solálah kotapa† tejvo∏ a káttot∏aláv TSÉRÖTIK a tte∑eh

.lőbéjűrű∂

 lüt∏erek  (tebé∆rE i∂áli₧ am) norosaf ∏alO za ,seteremsi tniM
 a lórájtnopődi sé lőrésétí∏ékőle ken∑em ,tsérötik a kétzevret

 za katlov kik ∂oH .katlov iesélüsetré 'sotzib' kentejvo∏
 tto si koza ∂oh ,űní∏ólaV  .kujdut mes gipan iam a tza kólurá

 crah a t∑of gipan 35 - ���� .nebmeledzük zádá za le ketse
 .trééletéveb tsepaduB

 lakkotapa† tejvo∏ at∏itní∏ t∏érómo‡lút  llasram jik∏vonilaM
 námor trézE .tletevök kanágam tegéső†id nedniM  .tlomortso

 000 07 - ���� tetsepaduB  .nabmortso za t∏ér kettev men kotapa†
 000 33 - ������� sé ra∂am 000 73 - ������� zaza ,etdév anotak
 ttödődzek rokkáró 00.02  - .�� ∑ema ,sérötiK A  .anotak temén

 samlazrob kegés∂e tejvo∏ ózokaráv A .tdalluf ebrév
 sé né-11 - �� ráurbef 5491 - ������������ .ketzedner tődrüfrév
 einréle tlürekis kanánotak 587 - ��������� eödnim ,nátuza

  sé temén 047 - �������� .takalanov tájas a néké‡rök ‡áM-kébmá₤
  nápu† nabkoros a nebkezE .anotak ra∂am 54 - �����

 levvé 26 - rokima ,lórkopan iamárd a lórkoza knüzekélmegem
  lüzétiv ,nartáb kődév A.tsepaduB tllá nabkognál - ttőleze
 ,tős ketkö∏gem kika ,si kona∑o katlov tehellój ,katlocrah

  .zehgésnelle za ketnemtá



 ,küinedzük ttellek gem tréálgét nednim kenkegés∂e tejvo∏ A
 .ketdevne∏ tekegéset∏ev isáiró ttalaim

 ,crah ibbávot a ∂av sélükenem a tlov nalatsátálik rám rokimA
  .tte∑eh gásgofidah tejvo∏ káttot∏aláv togássokli∂nö za nakos

 ,ttala mortso zA .erket∏itőf temén a ze ttozoktanov nesönölüK
 sé ttezehé agássokal tsepaduB ,nabá∏aka∏ óslotu kanna gelőf

 nednim kesézölüklén A .ttedevne∏ nabá‡áih sátállezív
 zA .kotalukala ődév a tnim ,gássokal a ∂ú ttozot∏o nabájámrof
 iráglop a tekédenem bbőfgel a káttotjú‡ kécnip a sé ke∑ehóvó

 nelle gedih a bbálagel avdólofú∆eö loha ,kangássokal
.inzekedév na∂ohalav katdut

 sé tekelivic a - teketlüsebes a itelli tezejef nölüK
 né∂eh sám∂e nabkazáhrók ttözönötgör a kika- tnára∂e takánotak

 kamlazrob a evlétá gem katlah levérzE .ketdükef nátáh
 .támlazrob

 levőrelút soro∏kos a nebmeledzük neletrö‡ök sé zádá zA
 ,lagga‡aidah sé lemmelelé avtálle nevőb ,kotapa† tejvo∏ ódamát
 a kátlo∆romlef nebélef ősle ráurbef 5491 - ������������ 

 mes tsátálle eléfimmes rám kaibbótu zA .tásállánelle kődév
 ,ersérötik a ketlüre∏‡ék nájíh ga‡aidah sé lőbre∏őL  .katpak

 .takugam kátraka men indagem trem

 - ������������� - kesegéstevö₧ a ∂oh ,lazza tlov nabát∏it iknedniM
 ILÜKLÉN LETÉTLÖF' ,nabácnalbasaC - nabájráunaj 3491

 nezE .tésézejefeb úrobáh a gem kátzorátah  'NABÓICÁLUTIPAK
 ,katlov tlevesooR sé llihcruhC iőzre∏ ken∑em ,tazoktali‡

 E  .túrobáh a attotíbbaohgem levvé ∂e bbálagel
.ttozokalta† si tejvo∏ a zohóicáralked

 a kizotrat zehétezejef ki∂e kanáta†naltak itsepadub A
 tnéknö naiadniM  .nabkocrah a eletév∏ér 'KOSÁLOKSI DÓRPADAH'



 ,kesevé 81-41 - �����-����� ,küjbbötgeL  .katlov kőzektnelej
 .avt∏oeb katlov zohkotalukala dévnoh ,nabkotropo† bbesik

 .katlah tlálah isőh külüzök nakoS

 imledév a té∏ér ettevik si JLAÓLÁZMAHOR IMETEE za nátzA
 .nabkocrah

.etremsile si tejvo∏ a gém takusálláik seisőH

 v‡ök somá₧  .kattodutzök rám am ietel∏ér kocrah itsepadub A
 eödnim nebőtetzekélme divör E  .teke‡émese za gem itíkörö

 s katlah tlálah isőh kika ,ttőle koza knutjahó ingelet∏it
 gerö' rám aM .kánotak tnim ,tomortso za kétlétá kika ,ttőle koza

.né-11 - �� ráurbef nabráv a djam kenzekelü∂ témsi ed 'kosocrah

 indatá menah ,ttőleze levvé 26 - ���� tnim ,kenlü∏ék 'inrötik' meN
 - gipan 35 - ���� avtagrof te∑ema ,'todrak' a kanrokótu za
 .nebémledév tsepaduB katlocrah - lüzétiv sé lettelü†eb

 ná-31 - ���� ráurbef 5491 - ������������ iegeres jik∏vonilaM
 ,'e∂nö₣ anuD' A .kettödzükel tsállánelle ibbávot nednim

 kótídóh setző∂ a tdükef avzálagem ,evrötö∂�em ,TSEPADUB
 söröv ,k∏ilebo tejvo∏ tleme nerét gásdaba₧ A  ! ttőle iabál

 ∏ége menah ,tsepaduB ka†men ,evtseftá laara ajgalli†
- lőt-5491 - ������������ ,izepéklej tásázágiel gá∏rora∂aM

.togá∏ro za kát∂ahle rokima ,gi-1991 - �������������

 ,arra sátísogojlef tnim ,bböt ődnet∏e 61 - ��� tletle atózA
 GÉSNELTEGGÜF ITEZMEN RAAM a el kujkar ebé∑eh ∂oh

 INONAIRT A SÉ TÓLÁZGÁRO ZA AVA ,TÉVÖKPALA KANÁRBO
.TÉVŰMKÉLME



  ,ESÉDEKLEMELEF GÁRO ZA ,LÓBÁTALVÁT VÉ TÉKNAVTAH
 – KÜJLETEVÖK NEBÉKEDRÉ ASÁLUJÚGEM  ILÖKRE SÉ IKLEL

 ITEZMEN A SÉ LEVÉGÉSTEVÖGÁLIV KORAAM A NABSÁTIRADILO
 SÉ TÁSÁTNOBEL ŰMKÉLME TEJVO A - LAÁVTÍPALA ŐDÉVGOJ

!LŐRRÉT GÁSDABA A TÁSÁTÍLOVÁTLE

.ekönle géstevö₧ socrahgásdaba₧ ra∂aM iapóruE zA ,fe∆óJ savra₧
.11 - .�� ráurbef 7002  - ������ ,nodnoL


