
ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 KFÁEÁKB tsepaduB 1 1 1 2 1 1 1 4 21 5

2 ITÁJED necerbeD 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 41 3

4 KJÁETLE tsepaduB 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 4 5 1 3 2 4 1 3 04 81

3 FIZSETLE rõyG 1 1 2 1 1 1 1 1 9 4

5 KJÁEM cloksiM 2 1 3 2 2 1 4 2 2 2 3 2 5 1 3 53 51

6 KÁJEKPP tsepaduB 1 1 2 4 1 1 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2 4 2 1 3 34 12

7 KJÁETP scéP 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 82 11

8 FTR tsepaduB 4 6 01 3

9 KJÁETZS degezS 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 61 8

01 ETBB rávszoloK 2 1 3 0

:nesezssÖ 6 9 01 9 21 7 11 01 8 6 11 31 6 7 21 01 6 7 7 11 7 7 11 7 012 88
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
ttezeylehmened
amázskotazoglod

ótturbkajíD
egezssö

1 gojimeledévtezeynröksé-rárgA 6 1 1 1 3 1 -,000.59

2 .IgojynámtoklA 9 1 1 1 3 2 -,000.69

3 .IIgojynámtoklA 01 1 1 2 4 2 -,000.111

4 .IIIgojynámtoklA 9 1 1 3 5 2 -,000.111

5 telesclöbmallásé-goJ 21 1 1 2 4 2 -,000.011

6 .IgojõtetnüB 7 1 1 2 4 0 -,000.08

7 .IIgojõtetnüB 11 1 1 2 4 1 -,000.501

8 tenétrötgoJ 01 1 1 2 4 1 -,000.501

9 gojiamór–tenétrötgoJ 8 1 1 1 3 0 -,000.56

01 gojiygüznéP 6 1 1 1 3 0 -,000.56

11 gojisátagzagizöK 11 1 1 2 4 1 -,000.001

21 aigólonimirK 31 1 1 2 4 0 -,000.08

31 akitzsilanimirK 6 1 1 1 3 0 -,000.56

41 gojsiláicozssé-aknuM 7 1 1 2 4 0 -,000.08

51 gojapóruE 21 1 2 2 5 1 -,000.021

61 gojizöktezmeN 01 1 1 2 4 0 -,000.08

71 gojisovro,agojkeylémezs:gojirágloP 6 1 1 1 3 1 -,000.59

81 gojisélkörö,gojigolod,zsérsonálatlá:gojirágloP 7 1 1 1 3 2 -,000.511

91 gojimletök:gojirágloP 7 1 1 1 3 2 -,000.58

02 gojimledekserek:gojirágloP 11 1 1 2 4 1 -,000.001

12 agojkosátoklaimellezs:gojirágloP 7 1 1 1 3 3 -,000.001

22 gojtenretni–gojótjas:gojirágloP 7 1 ).III-.II(2 0 3 2 -,000.021

32 gojsárájlE 11 1 2 2 5 0 -,000.001

42 gojidálasc,gojnonák–gojzáhygE 7 0 1 2 3 0 -,000.05

:nesezssÖ 012 32 72 83 88 42
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sé-rárgA
gojimledévtezeynrök

.I avÉiatnolazS.rD KJÁEM
erésézrezsnodjalutdlöfõmretkeidlöflükA

nabárok”esédõzrezsbesz„akoylábazsózoktanov

.vzstsámaTregrebgurP.rD
ránatimeteyge

dégesránatimeteygenávtsIsojalO.rD

sé-rárgA
gojimledévtezeynrök

.II alittAygaN ITÁJED .VI
,etezsémretigojpaladlöFitezmeNA

nebrezsdnergojraygamaeyleh
atráMsegevüS.rD

snecodimeteyge.vzst

sé-rárgA
gojimledévtezeynrök

.III alleirbaGókazC KJÁEM .V
nabóinUiapóruEzaasázoylábazscaipanobagA

nogázsroraygaMsé
návtsIsojalO.rD

dégesránatimeteyge

sé-rárgA
gojimledévtezeynrök

jídnölüK
ógnamasCsakraF

akirE KJÁETZS .V
igojkokrapitezmenasémeledévtezsémretA

esédõljef
ólzsáLsólkiM.rD
sutknujdameteyge

.IgojynámtoklA .I
szálaBréscnereG

niblAzsáhuJ KÁJEKPP .V
káimónotuaraygamiecnedem-tápráKA

nóludrofderzezaegésõtehel
cnereFkibáT.rD
sutknujdaimeteyge

.IgojynámtoklA .II sámaTkóllaH KJÁEM .V
séigojótzsalávraygamiamasátinerevuzspénA

nebérkütsázoylábazsisázavazspén
rotkiVisciráP.rD
sutknujdaimeteyge

.IgojynámtoklA .III alittAezcniV KJÁETLE .III
–nogázsroraygaMgásimallágoJ
argásnotzibgojalettetniketsönölüK

sonáJiráS.rD
ránatimeteyge

.IgojynámtoklA jídnölüK sámaTiynájraT FIZSETLE .V
gásóríbynámtoklatlehretlakkomozssumirpmokA

iegésõtehelisálujúgem
ermIppaP.rD

sutknujdaimeteyge

.IgojynámtoklA jídnölüK ednüTsóS KJÁETZS .III
zaséóicánimirkzsidúpalaiakinteevtelli,ijafA

igojynámtoklasiláutkadómsánábõlneyge
nabóinUiapóruEzasénogázsroraygaMiesédrék

sábanraBssiK.rD
sutknujdaimeteyge

.IIgojynámtoklA .I nilataKylébjazS KJÁETZS .VI
zasénogázsroraygaMetezylehgásynágicA

nabóinUiapóruE
tiduJhtóT.rD
snecodimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.IIgojynámtoklA .II sengÁldnalB KJÁETP .VI
lõrgésnelteggüfióríbynámtoklae-knütehlézseB

?nogázsroraygaM
feszóJietérteP.rD
snecodimeteyge

.IIgojynámtoklA .III amlaDetekeF KÁJEKPP ttezgév
gészséygüzasésotzibisélûyggázsrozA
aynozsivólavzohsámygekenéröksátah

ermIreniereeS.rD
sutknujdaimeteyge

.IIgojynámtoklA .III
rognosCygaN

návtsI KJÁETLE .III
kávítanretlaséketezevretynévrötigésbbesiK

nabáinámoR
ermIppaP.rD

sutknujdaimeteyge

.IIgojynámtoklA jídnölüK tlosZehtnezS FIZSETLE .V
aiatálrokkanágásdabazssátínávlíynynémelévA

nárosasátativkeygüûkedrézök
ermIppaP.rD

sutknujdameteyge

.IIgojynámtoklA jídnölüK dõmEssereV ETBB nabáinámoRsátoklagojiteledneR
unagãrDroduT.rD

ránatimeteyge

.IIIgojynámtoklA .I leináDiasraK FIZSETLE .V sétrésynámtoklasosátzsalumA
ermIppaP.rD

sutknujdaimeteyge

.IIIgojynámtoklA .II ygröyGscávoK KÁJEKPP .VI
sönölük,agásdabazssátínáliynynémelévA

gásóríbynámtoklAraygamalettetniket
arátalrokayg

ránatimeteygeazéGiynéliK.rD
sutknujdaimeteygetlosZhgolaB.rD

.IIIgojynámtoklA .III náitzsirKaráG KJÁETLE .V
aasállágojkotroposcõlesivpékitnemalrapA

nebsélûyggázsrOraygaM
ermIppaP.rD

sutknujdameteyge

.IIIgojynámtoklA .III tlosZatreB FIZSETLE .V kálumrofisátzsalávA sutknujdaimeteygeermIppaP.rD

.IIIgojynámtoklA .III ttedanreBóbazS KÁEÁKB .III géssõlelefiretzsinimA sutknujdaialoksiõfsokÁynresC.rD

.IIIgojynámtoklA jídnölüK atloraSóbazS KÁJEKPP .V

lót-8891nabknázahketezevretynámtoklA
tezevrezsmallázalettetniketsönölük,gikniajpan

zaséerkeynémzétnióllánáscúsc
argásóríbynámtokla

snecodimeteygeólzsáLnomalaS.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.IIIgojynámtoklA jídnölüK ednüTirgE ITÁJED .V etezylehigojynámtoklagészséygüzA snecodimeteygeygröyGreneiW.rD

.IgojõtetnüB .I lénroKileziV ITÁJED .V
igásadzagraygamakosálláynétimledévõzeletiH

nebérökgojõtetnüb
ókidlIsóoS.rdénóbazS.rD

dégesránatimeteyge

.IgojõtetnüB .II anitzsirKsereS KFÁEÁKB
kesétrésylábazsasékeynémkelescnûbA

iõtevökle
snecodialoksiõfólzsáLppaP.rD

.IgojõtetnüB .III róMétáMtniláB KJÁETP .III
zalettetniketsönölük,topalláemlesorókA
erkegésgetebylédevnezsaséergésgetebemle

sutknujdaimeteygesengÁhgolaB.rD

.IgojõtetnüB .III mádÁsorázséM KJÁETZS .VI
gássokliygnözA.sédökûmerzöknabgássokliygnÖ
esétílezökgemigojõtetnübséiaigóloite,itenétröt

cnereFygaN.rd.forp
ránatimeteyge.vzst

.IIgojõtetnüB .I aróDhtóT KÁJEKPP .V

akosádólágszivigásadzagzökséigojõtetnüB
,nebéröksédrékkenégéssõlelefsétezevknab

iákitamelborpsédökûmiknabaygava
nebkevése-09’a

ódaõlettozíbgemnivrEscivoleB.rD
snecodimeteygealéBhcsuB.rD

.IIgojõtetnüB .II trebóRiebmöröG KJÁEM .VI
zsázslognazaketelémleisétetnübnredoM

nabkomallá
ótagzagitezétnisólkiMyavéL.rD

ránatimeteyge

.IIgojõtetnüB .III allisChtávroH KJÁETP .V
igojõtetnübmeledeksereksé-sétetlütávrezS

nabknázahiámélborpkanásázoylábazs
sutknujdaimeteygenátloZygaN

.IIgojõtetnüB .III ylegreGagraV KJÁETLE .VI nabgojõtetnübakotazkalaiõtevöklE ránatimeteygenámláKiygröyG.rD

.IIgojõtetnüB jídnölüK aróDscivonádikirP KJÁETZS .VI
akénedévlekkeynévrötynokétahaH„

ttetevökleerémlerésttölüzsjúzA”tegésegneyg
.lõrsélörebme

cnereFygaN.rd.forp
ránatimeteyge.vzst

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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,gojnonák–gojzáhygE
gojidálasc

.II airámannAhgiV KÁJEKPP .III
atnim,–”sulod„–sétzsevétgemsokédnázsA
zaakokanágássoynáihsézeygeelebigássazáh

nebéjdnergojzáhyge
setteylehõtezevtezétniretéPóbazS.rD

,gojnonák–gojzáhygE
gojidálasc

.III sclobazSetekeF KÁJEKPP .V
bbõfgelzáhygEzA.sátilagelloksésutámirP

izáhygEjúzaséigéraasázoylábazskanágásótah
nebvynökynévröT

snecodimeteygeretéPóbazS.rD

,gojnonák–gojzáhygE
gojidálasc

.III akirEiknáB FIZSETLE .V
i-kroYweNólózslóriagojkekemreygA

asálusólavgemkeniesézeklednerynémzeyge
nabgojdálascraygama

dégesránatialoksiõfakirEidéreH.rD

gojsárájlE .I robáGóscnaJ KJÁETP .V
kanásázotlávrezsdneritelesivpékdávlognazA

iagáslunat
ránatimeteygeyláhiMhtóT.rD

ránatimeteygenáirólFlemmerT.rD

gojsárájlE .II nneirdAirávretzsE KÁJEKPP .V
sétjûygóicámrofnisoktitúlécisézödlünûbA

nabknázahasázoylábazs
ódaõlettozíbgemnátloZagraV.rD

gojsárájlE .II anómaRkáscnaJ KJÁETP .V asátatláknumkattotratavgofA snecodimeteygeygröyGókóV.rD

gojsárájlE .III sengÁógaraF KJÁETP .V ieletétlefkenésélednerlesátatzótratelsetezõlezA sutknujdaimeteygerognosCekreH.rD

gojsárájlE .III návtsIsõdrE KJÁEM .V
treynalatlázasésétjûygóicámrofnisoktitA
nabsárájleõtetnübaasálánzsahlefóicámrofni

snecodimeteyge.vzstsokÁsakraF.rD

gojapóruE .I aemíTsoláP KJÁETLE .VI

kenéylekkic.28sé.18sédõzrezSiamóRA
vynöKréheFttodaiklatlágásttoziBaajmrofer
óluynáriarásátísodómtelednerisátjahergévasé
gojynesrevigéssözökakesépéL.nájpalatalsavaJ

.élefasázamlaklasegésyge

sutknujdaimeteygeanraBekreB.rD

gojapóruE .II aknarAagraV KÁJEKPP ttezgév nabgojigéssözökaevlesátiraidizsbuzsA
nogEmheO-seneiD.rD

snecodimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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gojapóruE .II alábroBitegizS KJÁETZS .V
õslükcaipõslebsegésygeza:negnehcS

ariasávíhiksiuqcainegnehcSa–?ajóiznemid
kozsalávraygamódnadaséttoda

ránatimeteyge.vzstólzsáLrándoB.rD

gojapóruE .III aramaTscákaT KJÁETP .VI nabóicárgetniiapóruezaaináD

.vzstfeszóJietérteP.rD
snecodimeteyge
aróNikswonorhC.rD
dégesránatimeteyge

gojapóruE .III alábroBiaraG KJÁETLE .V nabásutxetnokóinUiapóruEzakogojirebmE sutknujdaimeteygeanraBekreB.rD

gojapóruE jídnölüK sárdnAbakaJ KÁJEKPP .V
igojynámtoklasázokaltascUEkártzsozA

lóbtnopmezs
snecodmeteygesólkiMyláriK.rD

telesclöbmallásé-goJ .I sonáJakóB KJÁETZS .V
ynáhéN.arútlukigojsékotnalpzsnartigoJ
.néygürüagássáknumnostaWnalAtalodnog

snecodmeteygealittAóbazS.rD

telesclöbmallásé-goJ .II drálizSyattaT KÁJEKPP .V
kogojsetezsémretasésátinerevuzspénA
ainórhcuitnA.ietedzekirokpézökkeniémzse

nebzsérték
ránatimeteygenátloZiretéP.rD

telesclöbmallásé-goJ .III retéPenresC KÁJEKPP .V
,telémlegojtnim,esézmeleigásadzaggojA

aigóloicozsgojséakitilopgoj
snecodimeteygenávtsIiygálizS.H.rD

telesclöbmallásé-goJ .III ygröyGhtánhI KJÁEM .V nogázsroraygaMenelejséajtlúmtileiakitilopA snecodimeteygerodnáSssoL.rD

telesclöbmallásé-goJ jídnölüK sárdnAbakaJ KÁJEKPP .V
séaylátah,egésseynévrékoylábazsgoJ
lettetniketsönölüK(agásótahzamlakla

)aráynozsivgojimallágataségojigéssözöka
sutknujdameteygesámaTifrõyG.rD

telesclöbmallásé-goJ jídnölüK sclobazSiygeH KJÁEM .V
kenneséajáifózolifiakitilopnikrowDdlanoR

iákitirkûvlegéssözök
sutknujdaimeteygesáytáMgidóB.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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tenétrötgoJ .I sárdnAizáM KJÁETP .V
igázsroraygamgéssõlelefrákimezüseylézsevA

nabkazsrokiráglopaesédõljef
sutknujdaimeteygerobáGiléB.rD

tenétrötgoJ .II atiZkiscneB KJÁETZS .VI
atalrokaygigojõtetnübsörõkygaN

gi-4081lõt-4971
snecodimeteygerémelEhgolaB.rD

tenétrötgoJ .III návtsInnamffoH KJÁETLE .II neb-94–8481kátivigojzöK ránatimeteyge.vzstanraByezeM.rD

tenétrötgoJ .III robiTisokáR.rD KJÁEM
,esédökûmscánatótratylehaségásótratylehA
inápsiõfieygemrávdosroBalettetniketsönölük

erégésynekévetótratyleh
ránatimeteyge.vzstnávtsIatpitS.rD

tenétrötgoJ jídnölüK robáGllöB KÁJEKPP .II nebérkütkosátatukbbajúgelaetenétröt2/FKVA snecodimeteygealittAhtávroH.rD

gojiamór–tenétrötgoJ .I robáGzsétreK KÁJEKPP .V
iesézekledneriygüzáhygemalláatsitulozsbazA

nabdazázs.IIIVXanogázsroraygaM
sutknujdaimeteygealittAhtávroH.rD

gojiamór–tenétrötgoJ .II
rognosCygaN

návtsI KJÁETLE .III
gojigésbbesikiainámorakáicnednetitenétrötgoJ

sönölük,ttözök9891sé5491nebétenétröt
erétezylehgásraygamiainámoralettetniket

sutknujdaimeteygealittAhtávroH.rD

gojiamór–tenétrötgoJ .III
õszeDréD
alittAscákaT KFÁEÁKB .III

iasázotlávrezsdnerisotzibynámrokA
neb-9481–8481

ránatialoksiõfrobáGéhtáM.rD

gojisátagzagizöK .I szálaBaluyGikásC KJÁEM .V
sénab-UEzakóigéR:tnizspézökisátagzagizöK

nogázsroraygaM
DhPsárdnAamroT.rD

snecodimeteyge

gojisátagzagizöK .II atinAxuL KJÁEM .V
zaiámélborpzsakazsisátjahergévA

nabsárájleisátagzagimallá
sutknujdaimeteygeatinAscivoluaP.rD

gojisátagzagizöK .III atinAóbazS ITÁJED .VI
iylehasékevrezsisátagzagimalláitnopzökA

ataloscpakkotazynámroknö
.vzstnávtsIszálaB.rD

snecodimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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gojisátagzagizöK .III atinAsoroB KFÁEÁKB .III
isátagzagimallázarehetsérezsdnerisátíynoziB

nabsárájle
ránatialoksiõfretéPzsetnaD.rD

sutknujdaialoksiõfnávtsIisemeT.rD

gojisátagzagizöK jídnölüK óttOsotnaL KFÁEÁKB
talágszivlülefigásóríbasésárájleisátagzagizökA

asátílnosahezssökaniaylábazs
ránatialoksiõfretéPzsetnaD.rD

akitzsilanimirK .I trebóRsaV FTR
sálasC.nabtalrokaygaakitzsilanimirK

ygeasázomoynynémkelescnûb
.nebérkütygütérknok

sutknujdaialoksiõféncnereFimlahresC

akitzsilanimirK .II dravdEnnamredeiW FTR asázomoynynémkelescnûbttetevöklenotúzöK ótatkokazsabasCitnA

akitzsilanimirK .III séllItlosZcnirõL FTR
sésápolttetevöklelevérezsdómsóljavlotbeszA

asázomoyn
dégesránatialoksiõfnotráMscávoK

aigólonimirK .I sengÁyakscáB KJÁEM .V
óicázimitkivkemreygakotalodnoG

lõbérökiasádlogemsé
snecodimeteygeakirEidaráV.rD

aigólonimirK .II aivlizSókruyG KJÁETLE .VI kesétetnübvítanretlA sutknujdaimeteygeermIppaP.rD

aigólonimirK .III agniKótarA KÁJEKPP .V
sénabgázsroaicnarFlórkozságojakáipítoeretzS

nabknázah
ódaõlettozíbgemtebészrEisámaT.rD

aigólonimirK .III ólzsáLikisC KJÁETP .V
atsilarulpygeiegésõtehelsézõlegemnûbA

nabgásadzagcaipsénabmoladasrát
ránatimeteygeólzsáLimlahõK.rD

gojsiláicozssé-aknuM .I airáMytisiluK KJÁETLE .V
séiesédréksiláutkasádoksáríbiygüaknumA

iámélborp

gojsiláicozssé-aknuM .II ttenAsukráM FIZSETLE .V
ózoktanovarkólallávaknumúsálláõtezevA

sázoylábazs
énnávtsIreyamlegáH.rD

snecodimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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gojsiláicozssé-aknuM .III nnairaMhtóTynarA KJÁETZS .V
óinUiapóruEzaamlalitóicánimirkzsidA

nabágojaknum
sutknujdaimeteygefeszóJyrávjÚ.rD

gojsiláicozssé-aknuM .III alittAhtóT KJÁETZS .V
sékákinhcetisádlogemativvítanretlazA
abgojaknumraygamakugásótahlátpada

snecodimeteygefeszóJúdjaH.rD

gojizöktezmeN .I sokÁitukéK KJÁETLE .V
emledévigojizöktezmengássokaliráglopA

nabkosutkilfnokserevygef
ránatimeteygeólzsáLiklaV.rD

gojizöktezmeN .II annaszusZhtóT KÁJEKPP ttezgév
ódnallázaygüyzáhretsE,szjaP,ykásCA

ttõlegásóríbizöktezmen
snecodimeteygeretéPscávoK

gojizöktezmeN .III sárdnAagraV KJÁETLE .V
amlalitséléazssivólavleynnélöfõreigásadzagA
asátílnosahezssökenéjlledomiakiremaséiapórue

nebérkütrep-tfosorciMa

sárdnAidulafsiK.rD
snecodimeteyge.vzst

gojizöktezmeN .III ttenAadaR KJÁEM .V
–gojizöktezmenaséaimónotuanitzselapA

lõbgözsmezsnitzselap
abasCydzokáP.rD
dégesránatimeteyge

gojiygüznéP .I tlosZzsálaH KÁJEKPP ttezgév kosupíttelygüsékeynémzétniiygüznéP
snecodimeteygeannAkiytsulaH.rD

aemíTetekeF.rD

gojiygüznéP .II tigraMsengÁsopiS KJÁEM .V
,iáicnednetisédõljefrezsdnerknabraygamA
ariasáríõleóinUiapóruEzalettetniketsönölük

avÉsõdrE.rdénrotzsáP.rD
sutknujdaimeteyge

gojiygüznéP .III návtsIitegizS KFÁEÁKB .III

sékenétezevrezsgésrõygüznéPsé-máVA
sönölük,esétnikettákenégésynekévet

gésynekévetisézrõnellesogalótuzalemmeleygif
erésélekétréséarásátatumeb

.vzstdáprÁygaN.rD
setteylehótagzagiõfsonálatlá

,zsérsonálatlá:gojirágloP
gojisélkörö,gojigolod

.I szálaBisázdoB KJÁETLE .V iámélborpbbõfsázoylábazsigojgolázA ránatimeteygealittAyhtamraH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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,zsérsonálatlá:gojirágloP
gojisélkörö,gojigolod

.II nátloZicinmoL KÁJEKPP .III
igojótílnosahezssöséitenétröttelütsetzökA

esézmele
ránatimeteygerobáGiygábboJ.rD

,zsérsonálatlá:gojirágloP
gojisélkörö,gojigolod

.III dnomgisZhgolaB KÁJEKPP .V
teménaséiávítanretlagojgolázóllánözA

dluhcsdnurG
ránatimeteygesámaTydabáL.rD

,zsérsonálatlá:gojirágloP
gojisélkörö,gojigolod

jídnölüK
aylosrOópasC

annaszusZ KÁJEKPP .III
sönölükesézrezsgemkanágojnodjalutnaltagnizA

arsálkotriblezalettetniket
sonáJyeksclöB.rD
dégesránatimeteyge

,zsérsonálatlá:gojirágloP
gojisélkörö,gojigolod

jídnölüK nátloZkóbaF KJÁETLE .V asádaleirezstékkonaltagnI ránatimeteygesojaLsákéV.rD

:gojirágloP
gojimledekserek

.I rodnáSyganóF.rD KJÁEM nabkosálomázslefakátivgoJ ránatimeteygeygröyGóríB.rD

:gojirágloP
gojimledekserek

.II nátloZisoraM KJÁETLE .VI
kanágojmeledeksereksukinortkelezA

,iasutkepsaimledévótzsaygof
evzénlevémezsólrásávatenretnIzaygava

sutknujdaimeteygedránéLszáraD.rD

:gojirágloP
gojimledekserek

.III sámaTscávoK KJÁETLE .III
lõréletévsádakekkicisátzsaygofóinUiapóruEzA
–iegésõtehelisátísonohgemkenévleynáriólózs
nételüretmeledévótzsaygofaóicázinomrahgoj

sutknujdaimeteygealittAdráhyneM

:gojirágloP
gojimledekserek

.III retéPrekcahcloH KJÁETLE .III iasátahgojsiláicepssázáhurtáótlávA
sárdnAidulafsiK.rD
snecodimeteyge.vzst

:gojirágloP
gojimledekserek

jídnölüK sengÁudjaH.rD KJÁEM
iapóruezanabgojisátsotzibakesétöksédõzrezS

nebérkütsédõljefgoj
tidElatnA.rdénirávjÚ

sutknujdaimeteyge

gojimletök:gojirágloP .I tlosZtnáróLydasaV KJÁEM .VI ?sádogadzagilüklénpalagojsidavouQ ránatimeteyge.vzstygröyGóríB.rD

gojimletök:gojirágloP .II annaszusZiynotraM KÁJEKPP ttezgév
sállátylehittaimasázokomeleréssiláiretammI

)sétírétrákinoygavmeN(
ránatimeteygesámaTydabáL.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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gojimletök:gojirágloP .III ygröyGascaB KJÁETLE .VI
kenievlepalagéssõlelefigojiráglopA

asálodnogarjú
ránatimeteygesojaLsákéV.forp

gojimletök:gojirágloP jídnölüK nátloZiynássemeN KJÁETP .V
kanásálusodómkesédõzrezssóizssecnokA

ieynémzektevökgojigojnágam
ránatimeteyge.vzstólzsáLséksceK.rD

gojimletök:gojirágloP jídnölüK trebroNaidamzisC KJÁETLE .VI

kidamrahA(keylémezskidamrahsésédõzrezsA
asésédõzrezsólózsarávajylémezs

ttozokokenylémezskidamrahlességezssédõzrezs
)esétírétgemkorák

snecodimeteygesárdnAidlöF.rD
ánatimeteygealittAyhtamraH.rD

:gojirágloP
gojtenretni–gojótjas

.I návtsIsõdrE KJÁEM .V
kaniaylábazssáríálasukinortkelezA

esézmeleigojótílnosahezssö
dégesránatimeteygerobáGitsálaP.rD

:gojirágloP
gojtenretni–gojótjas

.III–II llecraMitegizS KJÁETZS .III iesédrékkanásázoylábazssáríálasukinortkelezA
sámaTanotaK.rd.forp

ránatimeteyge.vzst

:gojirágloP
gojtenretni–gojótjas

jídnölüK robáGkáyloP KJÁETP .V nabsázoylábazsaidémiapóruezatenretnIzA
ygröyGtlosZhgolaB.rD

sutknujdaimeteyge

:gojirágloP
gojtenretni–gojótjas

:jídnölüK
isátatuk
sédõzrezs

ttedanreBagraV KÁJEKPP ttezgév
aséiesédrékigojkerezsdnerisétezifsetenretnI

sáríálasilátigid
snecodimeteygetiduJsakezaF.rD

:gojirágloP
gojtenertni–gojfótjas

.III-.II sárdnAyatloK KÁJEKPP .VI
lognazakogojigésiylémezsségásdabazsótjaS

nebrezsdnergojraygamasé
ránatimeteygerobáGiygábboJ.rD

:gojirágloP
agojkosátoklaimellezs

.I
retéPhtóT
nimájneB KÁJEKPP ttezgév

kogojsodézsmozssotaloscpaklaggojiõzrezsA
emledév

snecodimeteygeetneveLyattaT.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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:gojirágloP
agojkosátoklaimellezs

.II mádÁykzsnilguF KJÁETLE iesédrékigojiráglopsédõzrezs-esihcnarfA ránatimeteygesojaLsákéV.rD

:gojirágloP
agojkosátoklaimellezs

.III aróDyhtjalaB KJÁETP .V sédõzrezsrekistnimesihcnarFA sutknujdaimeteygerobiTathcoN.rD

:gojirágloP
agojkosátoklaimellezs

jídnölüK sengÁsorálpasC KÁJEKPP .VI
kosátoklaimellezsaasátahóinUiapóruEzA

sélüremikgojA:nabásázoylábazsarjú
snecodimeteygeetneveLyattaT.rD

:gojirágloP
agojkosátoklaimellezs

jídnölüK aivlizSrenkaL KÁJEKPP ttezgév óicárgetnIiapóruEzaséknugojygejdéV snecodimeteygeetneveLyattaT.rD

:gojirágloP
agojkosátoklaimellezs

jídnölüK
atráMsûdegeH

akóroB KÁJEKPP ttezgév
igoj,egeynélamrofisázoklallávesihcnarfA

iazahaesédökûmséiasutkepsa
nebérkütkotalatzsapat

snecodimeteygetiduJsakezaF.rD

:gojirágloP
,agojkeylémezs

gojisovro
.I szálaBidnaL KÁJEKPP .V iesédrékkenégéssõlelefigojiráglopsovrozA ránatimeteygerobáGiygábboJ.rD

:gojirágloP
,agojkeylémezs

gojisovro

.II
jídnölük+

retéPiséjresC
attigirBsáytáM

KÁJEKPP ttezgév
igojséiakitekesétetlütátevözssé-vrezsA

iazahalettetniketsönölük,iesédrék
arsázoylábazs

snecodimeteygeygröyGrraT.rD

:gojirágloP
,agojkeylémezs

gojisovro
.III arabraBrobáG KJÁETP .III

esédõljefkenéynémzétnigéssõlelefrákimallázA
nogázsroraygaMsénabápóruE

ránatimeteygeólzsáLséksceK.rD

.leftetnüttnékjídnölüktajídilüvíknesézeylehnednimóickezsA
.tadaerknüsézeklednerllámennebteseynáhénnabpolzso”.fvé„kótagllahA:sézygejgeM

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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