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Tדדן ,שצTס  קרףט  

השךשצןמא ש# צןמג ש יןאנקמן# לןמאףד€סןססשאה
רסּנמ®לץםל סףךקד ,אוסּגםּצ= ג=לשפתםך

  !דםד שךשפםלשא,ר\ד,אןל לן ש יםה\קעףס
Xתס ,שלG,ר\ד,חףּנמ ש רםה]מא®ס₪נםרס ל=

ך=נ,ױש שךלשךּצ=רס ֵ ףהקד ףהסכםרסּגוסּך®ל
#א;ג]קך/ ש מש# מגםרא,Sםררשן Fש ™צףךַאש

הסםךמש®™ ך מקצ ח_עש מףךל,דד,שלן ּצוסמל
אשהשז!!! #ד,ר\ד,רםה@ צםגקרמ@ךףארק ש 

דּשחמםד ּשטס ןגףמ# סםךַאה™ ןד ן} צףע ™ ]קך
דַא=ש ֲֶֶֶֶַ ףהקד אוסּג# מּמ®קךח™ דקצ אוסּגם

Iןע,דאקמ ףךאקדדק צףע דםל$!!!  
Sץ,דנשמ דןמתס ין,אך=מפ, וא^

F,מ ,נןE הקךןמVֱֵ זםד,םסּא! ןהסןקמ
  =אשמוסך

(Fש  ֲ,םזאשא םךגשךםמ! ד

E גןל;א®רס ,מ ןּצצ,-!פרסן ֲ,טס ףהס
םררשןFל צקע ש ,™שךלשךךםּצצשך אשראם

S, מגםרסRר\ד,םה =K® רסNא ,שּפחBוסּגש-
ל] סקרהקטסA! נשמ,ט,Hשרםל /שMש # פקדאקמ

תס,שלXרש ףּד ,ךKרסןקגרסןבי Fשך ןד ™[קט
G,סםךאשלרס ה,טשדפ,נםרס י !Aטס קךד[

#אףדקד אשהשסן יףאהףעק קךךקמףרק ןד_משפד
-ש כםמאםד™ננ ֲָ קצנקרס אשראם,ךקעשך

ד,ר\ד,דן רםה]קמ ּשטס /יןאקא אק/ ים# משל
  !™רטףדק צקךךק®צקע
מדףע®טס®ש ל®™ ג]ד ףרטס,רשלםט,צ ףּד ה®רס~

ך ןדצקראףל=רס ח,םלשמ ּצS! דםרשןנשמ
-]לך€ח ףרסּג[ּצצשך הםךאשל ,גק סףפ ס# דַא,ּצ/ק
א,ח,ך,ל סףךקד דל=שג]טס קךA! ל ןד]ג
  ראףמקאן®צןמג ש א/ ים# אהש נןטאםד הםךַא,ך

J שלשנBשרמש  

 דן ]דקןמל]
 הקךאדףעק|צ

] קמך/ש כקךןרשאנשמ שט ק

א =לקרקסא יקזףרק ש כקחקגקךקצ ס[ ר,ס

דחקךקל ,ש רםה> ל_אח\קד™זקאיקיק

ססקדדףעק פקגןע ש ;נן נ,אםה

 <ךחש,דא סםךע,רשעםט

| ד ןזקמ צשעשד סןמא,ש רםה

מ ,אח[ד ,הקךףדק תשל םלאשא|צ

מקצטקא > מףפ/ ק< צקע= אישא\ד=שךה

> ממקפקן> _דשן,סקראשרא> דש,השךך

- ר,ראףמקךצן א;א> רהףץקן;א

דשןמשל לקךךקאא ,ר\ד,רםה/[ 

> ]רםאא ל\> ץה;ר ל,של> ךףאקטמןק

ד ,צ/ דנםא הש,רםה> נךש,שעא/ש

™ ץםטםא,םצ/מליש,ש ר< <נשמ,כםרצ

™ גםא=ר\שר ץקךהקמ /ד צש|ךשאןמ נקא

אףמקאקןא ר;שטםלמשל א> ל,מןל=לר

-דםד קצךףל,ר\ד,ןל רםה=ר\

-ףל ףד מקצטק™אקא\ך צקר=שץשענ

 מקצטקגףלרק-ך]גףלר

(Fֱֵ ש ! םזאשאחוסל   *םךגשךםמ 

*

ש נשרשמאש 

 ראףמקאק;א
 רףס! ֳ

רסל T_-לןאיןקמSמקצרףעןּנמ ׁשךׂשלוסּךַא 
# םמעםךםלM# ךַאּףחןׁשל A)ג 

ּשרשמּאש רקמגסקרףא הקסןל Bןד ש * רםל,
Jַא חקךקמאקרקךףפףד]ד קך]קךקמא ™

= א\ךוסּדׂשךׂשפ\ ּכשמםד דַא10צרק Iמםד 
ל €צקזמ# דש ןד,אםעשּא,דאקרס ך

קנ Yען ,ּשרםרסס/ּצש] טאףּנמ ש הקטקא
K שמK קּצפםE/ד ]ל חקךקמא€ךקא_קד
Bאם\זםלשא ןמג,שרשמאש סשלםסא™ #

הק לףפהןדקךן ּצשעּףא 
 רףען ּפוססּאשן A! םמאםדשננ הקרסדקץקןמ
ּנמ -1999רש ,ז, רקמגסקרקל צןמא

כםלםטשא ףּד ] ל צקע ּשטס קךד,™
דן ]ל =ט, נּשרשמאA! זטשאםא,שנ
* ךךׂשא קרקחק סקרסװמא,ּשטס )ךךׂשאמקהקלּקא ,

- ,ל שךלׁשךּצ,ע'הן™ אק\ל ש אקךחקד
 (Bנםרטס/םרסדוסל #Bלׁשד-כּשרס/ורל #
/ ק*!!! #אןערסװד/ּשפךםץK# רסּגוסב,פ/
! #5 רס[םלא- םרסדB)עׂש 'ן הסן=
מכףךק ®ך_ ל34צקעסקרטףדףּיטס * טשא

- אקּמ ש צקע\ך לּקךך אקךחקד]קךקצנ
  !משל=ט,ע'לּקא ש הן€צןּמּצוצ סןמא

M ש שB ּשרס ישרסבן /ּצש= ךך,מ®ּשרשמּאש ּשטס
קרקגקאן =  סA! ץטשאםא חקךקמאן,ןר

# רשארש,ישגױ# ישרסברש^ חקךקמאףדק
 A! ךףד_כקךלףס= אףדרק השך_רשחּאש
טוסדן מףפקלמףך ש לםמכךןלאוסדםל ,לשוסל

ךן קךרקמגקטףדן _ל-גק הףרמףך# סשלםד]קרס
א ]ישרסבן הקאףךלּקג/ הש# כםרצּףחּףא
  !חקךלףפקטס

Xת   
ש ש  ,/א  

 פ  
  !אא*)א

ק א    

סקרקאמףל יםטט/לףמא]קרלּקסא שץץןא # טּמ\כ,ל
ץקךהסּנמ דוצףר/ ים ףדק RABס # דםערסשחקךקמ

* AT(L/ הש*AT(Gש #  צקץץ#ףעקגןעNAּשטס 
הםך,# צקססק# ך,שךקך# הקרס# _ חקךקמאףדקן

Mיקאמק ףדק ך חקךקמ ^שן
Rףען ישרסב= םע/ש  

Fרשא,ףץקד צקץץקן ישגח  
  !!!%%%הףךקאךקמ

T ןסשAד,מגר  
  
Vצקדףלּנמּשרס מףּפ/ראףּמל קטס ש ּצש®שמ א/שחםמ ים% Xז,רקע לןר~ּשטס ] ּףצוסמלרש ש אקרקּצא !A 
ש הףעףרק # ראףמקא®ךחםמ ש א=ך ןד ס]ץםל ףּד נּףרצןרס,זך,לןר/ הש# זכןּׁשל,לּקן לןר€קרצ/

# שמ/טסװל ו/ק™ ן ן,ךקעקמג= ך=ך ס]לרס€ןלּקרסךףץ גםעםמםל A! ך,רחּףרש ּאשך,צןמגקמלן ש ּפ
ּשרס מףּפצקדףל /טא ש סקרקפקא ש ּצשE! קגןל ךףץ/ס מקץםטמש ש עםמם,ּמל צןמאיש ין|ּא[/ גק 
םמ /©שלן רקמגסקרסװמא נװראםלםך השךׂשצן מ# ש™ץרש םסאם,קָאךקמ דּףרל/ש לּקעׂש ,ך-סן

ך ]א]קרקּצאTמ ש ©אםסנ\ּשצן ש גםעםמ צ# *דַאנ!!!א,ּשרשץׁשךּצ# הסןטקא-אףךק)ראףלּקדקא 
  !דׂששץׁשעםא חקךקמאן]ךרשנםךַא 

Mך=ץר,מל ש דּסרלןא ּאוסּגוס%  
Aג,טקא םל_ך ףּד א_רקפ/ ים# טא !Aךּמ ּאוסּגׂד ש _ רקפTש # ך קךַאשמוסּךַא לףפקדדףע]א]קרקּצא
כףרכן ] מ ש אקרקּצאףד מקּצטס©נ,ען=ּשרס צןּאםך/דן ּצש]ּשטס # טס|ּצשעׂש ש ּא! ד ןךך,ּכ,טס םל|

ֱֵסםזאשאחוF)       !                               ןדַאקמ קרקחק©.Aּשטס # כקך ! ל    *םךגשךםמש 
A 
Vםרסך
Bוסךע
! ּףא
שרH!ּכרס
צק/מש
הקאלּק®ל
B וס

רףסק 

ןךךקא
ךקעכ
אןטקד
שךלם

עׂשס'הסן
ּשרס /ּצש

לשפמש
השך
Bשרסד

םלאשא
כםלם

עש'הסן
™ סשנם
ה
ף
ק

ּא
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ךקאףדןךקאףדן__סס

  רקלרקל\\יי

 חק]סקרלקסא]שפומל כך

 ףד מקחק= סך,ךךךשן ,ל

  ךןשממשוחקלקאק כ

אן לקגהקד \צצקך ףראקד;ר;

  /ים> ןמלשא=ךהשד=

 ףמ-<25רבןוד ,צ< 2005 

  |ףלש מקהרךקאקאא _צקעס

    <לץו,לןדך

קדחק סףך]צקדקןדצקראקא= ר\ד,א רםה,דשח
ש אקרצףסקא ןדצקרקאףמקל# ך=דר,א,ע,הסןך

  !ךא=ך ס=ר,ע,כםמאםדד
Hמל רףען ףּד_וסמל יםמהףגקךצ™שךךיש

=סך,Lד ]רסּגEך ןד ]צשן ּיזטקאףרס
א]ףנרקסא@יםמהףג קטרקגקד ™ ץוסעשךצשטם

#מלשא,ר[דן לוסךא]ל ,אח\וססאP$@ חא[כ
ראףמקךצקא®רא א\ צקעA$ שרחשןמלשא/צש

  ראףמקךצקא ®ףךא א ש צקע—#קךכקךקחאקאּמ
  

Dוסמל™, ןד ךאףדא\ןשהקא #G םמגםד
Bשלן מקצ # א,ח=צםך,ךןשן ואן ּנס,ףךש ןא

# ש™אםעש, ךיקזקלקא]ך_ג_™ ש כקךלשפם
צףאקררקך שררףננ =ץ לןך,ישמקצ ש מףי

ד ;מ®ך_ל# עםא,קארוססל רםלםמד@ ]ךףהס@
# דשןלרש,קך אקצקאלקטףדן סםל™אקלןמאק

  !ן כשךהשןלרש™אקךחקדקמ ףפקמ צשרשגא ישךם
Aל,טסןעשטסג, טקמקן רףסא ש י ^A אאןךש
| צ\ל ב,ץ ןצ,םעPעש ףד ,ד[ןכח
ש # הםךא= בן,ןךךוסאר= ך השך=הףנ|טקמקצ

 DC] ףד ש צקעחקךקמ# =נקצואש] טקךע®ל
  !רס\י= ח
Nנשמ,ךא ש צ[צ@דןלקרס הםךא ש / ש #@
ןסש T! עףפקמ=א\צ,ד ש ס,ר\ד,ןד ש רםה/הש
Aךשפוסמל ! ב= דאוסג,ּשטס ּזר)# ד,מגר

= ךשאן נקצואשאסשלםר/ש * חש=א\שךשפ
# שמ ןדצקרלקגקא צקע/ים# קךצקדףךאק™ ]קך

ש ™ ל שךש,ר=נקךק ™ ד סקרקאק
# חש,ךםעןל# דףעק|סקר/ד ק# דנש,ר\ד,רםה
 קרקלקא צקמאיקאמק צקע/שרס לןד/ץ צש,י
 םננ כשךשא/שN! ך ןד=א,רס ש גןסךקלסן,של

# אףאקךק,פוסד ר\א|הםךא ש נקא
 A! עףפקמ=א\צ,דש ש ס,א\צקעיםמםד

# וסל™איש,ךףפףדרק ך-ך]מ ךףפףדרס]א\לןהקא
ך דןלקרס ּשטס _הףעטאש,ןד לםרםמ/ ים
-ּצשן הסןךּסעוסמל צקץ/  יםS! קלּקטקאקא/ן

אחש שטםמ \ נןטםץ—#עףפף=א\ץןרק ש סּףצ
ד ,שג]שלןל ּשטס קך# ל ישגש]ג]ףרסּגקלך

ל ש ,ךא=לןע םדארםצ,ר=מ צףע ,וא
  ! ™פרםערשצ צןש

F רסןקגרסןביKדוסמל,ר\ד,רש רםה,ך 
-כקךשגשאש# עםמגחשןא# לףרסגףדקןא| סקר]ןג

אדוסל ש \ףּד אשמ# ךחוסל[שמT! ךאש=ט,ןא ה
יןס # ננ לקךך שגמוסמל,אםה# דא,ר\ד,רםה
דןננ ףד ךקעףראףלקדקננ מקצטקאן ]ךקע
נםרםליםטס ,א# טס ףהקרסדקץקליקטסA! מל_לןמתס

# לדףעקד_פףמט ןד ס# מקצתשל ךקלקדקגףד
דא ,צםעשא,אדףעקא א\קטףרא צןמגקמ דקע

  !הקדקמ הקסמקל\ס
Aראףמקךצן ; א— כןממוסעורס לשךשמג

ע ,לםמדשרס רם/צש-טס קארוססלA! אףהקזעףד
ץ ,שארונPרס ,קטקל צ!!!ץםד אףץ,אוסגםצ

Mטס®ל ל€ננ;שלן א# ד עםמגםךשאשן=ןלך₪ ™
םמכקרקמבןש Kףלקז Xק ש ™אק\צקעקצך

-]דא צקע,ר\ד,ש רםה^ /ים# א,רםטשא,ישא
-,ר\ד,ךףדקל מהקןא רםה_ש אקךקפ# ל_רסװטטס

א ,מל פףךג_/קV!!!$נךש ןד חקךקטטק,דםד א
לןל ש ש# ך=רםלר,נוסךע# ך=ּשטס םרםסםלא
רס ,ד הסןסןל של# רטסװל]סלףמ _א נ|בןרסװך נקא

!!! $ךש=צםמגשמשל ךק רמקצ # נש ןד=מןUּשטס 
A Mשרםל /שVלּק ®דףעףמקל קךמ-הקא;עס,ןך

רש ,ע צשע,שרסּד/סקרסװמא צםדא ש צש
 A!!! הקאלקטמקל₪משל ףהאןטקגקן ל,ד,ך,אשך
  !ךקיקא= אצואשא[ד ,ר\ד,רםה

Tדדן ,שצTקרףטס  
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Kמ ,ןסםבטRגםךכסו  
  

Aך,שמ סשהשטא/ים!!!  
  
Aמחשמשל הקךקג,נ[/ # ך,שמ סשהשטא/ים$  
  $קא-MEN/ שהש# א-NEGIצםמגחשמשל מקלקג / {
  #לקטקא] א\חאדשמשל כקךףג צשחג דקע[ץ/ {
Aמחשמשל הקךקג,נ[/ # ך,שמ סשהשטא/ים$  
  
  $ך=טסנ,י= ךך,מענשמ ,צקמאדקמקל לן ש ך/ {
  $ך=רסנ,] מע;י_ג# טטשמשל לן ש השג[י/ {
  $לשפח צשחג לקץקרקא[/ נףמ ;ס_ך ל,יישך:
Aמחשמשל הקךקג,נ[/ # ך,שמ סשהשטא/ים$  
  
  $ג כקךקדףעקג,קמ יםטט/ךק| פפ םזשמ י:

Fאשעשגחםמ צקע אףעקג/ הש# ןשג אןסאקךחקמ$  
A ל צשחג מקהקג,אלםטט,/ הש# ל,ךגח,סקרסןמא$  
Aמחשמשל הקךקג,נ[/ # ך,שמ סשהשטא/ים$  
  
Mשגחש מףפףאצקעאשע# קרא לן קךכקךקגן#  
Aלן קךהקסקחאן הףרס סקרסןמא אקדאהףרףא#  
Nצקמאדףעק מקצ ךקיקא# ך,שננ שממ/ןמתס רםמ$  
Aמחשמשל הקךקג,נ[/ # ך,שמ סשהשטא/ים$  
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!!!ֲ !R,סן בט=לFדא,ר\ד,קרקמב ןדצקראק ש רםה%  
ֲ !R,בטסן =לFן =רםגםדא* 1676-1735)מל _קרקמב כקחקגקךצ
לקא ש ]א\ףראקד# ךקהקךקלקא™ ;ךג_דדשך ל,ר\ד,ך רםה]טקאףדףנ_צ,ס

לףא # מאקל_רס קטקל ש ךקהקךקל קךא,B! זן וסגהשרסנש,דפשץםך לןר
ךךשצן ,רףסא ש דפשץםך /E! ךוסל=ך ןד אוסגוסמל ר=דנ,כםרר

שלן —רס,דרףסא ש כוא,צ# לקא]ףל ™דנש הק,מאשרא,רסנשמ ץןךה,ךקהףךא
# דםךשאםלשא,ש ש צ™ש™ףתסּנ ןד קךחוB —ש נףתסן וסּגהשרס לףצחק הםךא

קכ ש כקחקגקךקצ כןש '=Jבטסן =ל,R! לקא]ל ,™שיםך סןמאףמ ןלאש
 !דא,ר\ד,ךאש ש רםה,ןד ישסמ

 Fד,םרר ^Aגןל/ מקK,צקגקמבקן - א,פRד,ר\ד,םהVק ר)  ץש,רדקץ לןשגה*

(  

 ק
  
  

ן ]דל=ך,ּשטס ןדא קלּקא/ש ךקערףעןננ ץןךּי!!! 
 כקךכקגקטףדןע ש A! הסלםרוסל ְֱֵֶֶֶ ף# ל צקע,מ ּאשךּסךא©רסּךשמענ©נ

  ח ְֶ ףהק \ּשטס / ים# דפםמא ּשטס הםךא,ךך,יןהשאשךםד 
  / ים# אױש\נװטםץ/ ךּי\טקך ֶֶָ תםמא ץ®K! ךשאםד,ישסמ

  ל €טא]ללּקך קך€טטקך ףהקטרקג®קסל[ ע,דקןמל קטטקך ש ךףאכםמאםדד]
  !לשא,ר[ד לוסךא,צקע צ

Fד,םרר ^FרןגרןביKרש,ךRחש,םעש לםרםמ*  
otzián Rudolf: 

hogyan szavaztál… 
hogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 
gy mondjanak neked IGEN-t, avagy NEM-et!
gy nyújtsanak feléd majd segítő kezet,  
hogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

gy mentsenenek ki a lángban álló házból! 
gy húzzanak ki a vad, dühöngő árból! 
hhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret, 
hogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

pp olyan hű legyen hozzád feleséged! 
iad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged! 
szerint áldják, vagy átkozzák majd neved! 
hogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

ert ki elfeledi, megtagadja népét, 
ki elveszejti vér szerint testvérét, 
incs rongyabb annál, mentsége nem lehet! 
hogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 
orrás: Börzsöny népe, 2005/1 

…II. Rákóczi Ferenc is ismerte a rovásírást? 
II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk (1676-1735) rodostói 
számüzetéséből rovásírással küldött leveleket, értesítőket a 
spanyol királyi udvarba. Bár ezek a levelek eltüntek, két 
forrásból is tudunk róluk. Egyrészt a spanyol állami 
levéltárban nyilvántartásba vették őket, másrészt a futár – aki 
a bécsi udvar kémje volt – Bécsbe is eljuttatta a másolatokat, 
ahol szintén iktatták őket. Rákóczi József a fejedelem fia is 
használta a rovásírást. 

(Forrás: A negyedik Kárpát-medencei Rovásírás Verseny kiadványa) 
  
 
… a legrégibb nyilhegyeket az istálóskői  
barlangban találták meg, koruk 36 ezer év. A felfedezésig a 
hivatalos álláspont az volt, hogy az íj 10 ezer éve 
használatos. Közel 120 csont nyílhegy bizonyítja, hogy 
őseink ezzel a létfontosságú eszközzel évezredekkel előztek 
meg más kultúrákat.   

(Forrás: Friedrich Klára Roga koronája)  
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A ץקךּהקךצףךקא@ ךןד,שרק@ט  

  
A ּשט קצּנרװ /  ים#ּשטצםּצּרש © סע,ּאשמוךד ךקעכםמאםדׂשננ

דםּרםמ ] ּהףעד)דׂש ,ך,ּה, רדׂשּכשךםּצצ,רדׂשּכשךםצ ּא,ּא
 ףד צןמגלףא #ּנמ ׁשךׂשלוךַא לן]ך לףא ךףפת=נ,ױ/מש* ױש=בן,בןהןךןּט

אצקמקא ©ןזקמ ]  קךדטA! דףּראק\ד ל, מףפקדדףעּרםננשמׁשךלּׂשךםּצצׁשך
ש © דנ,ךלםּכ,עׂשטּכ]צקט@ ד₪ט₪קסל@ך ּשט =גנ=ףךקאצ] ֿעקאױא_/ש 

ךןש =מּשאA-קךקאK ּראףמא₪ּאס*  ףּהקּטּרקג7-6! ק!רK)מקםךןאןלּוצ ןגקחףמ 
  ! צןש אףרּדףעףּנמ,קּטםפםּאM-סּׁשל : ףּד

• A4-5/ ס עׂשטּכשדּסען כםלםמ ק,ּהשּכ-ךּסס©י# ]ױא_/ט ףךקךקצ 
ךקא _ץן אקר-2 לצ50-55 !ג צקעףךּיאףּדףּיט לנּתשךּס[ ּאשע

ל כקךקך €דףעמ|ּר|קּד מףּפסּד-2לצ/] כ0,07-0,09ּשצן # לדףעקּד_ס
ךקּאףמ _םרסׂע ּאקּרּשּר/שMקט ש ּצשן ^ ּך_מ סקצךףךַאקּאףד,ּופ>! )צקע

ן סּשפםּרוּךׂשאמׂך ™ךׁ₪ צףּראףל כE*! מףפקדדףעקא חקךקמא]  כ7440
ןד /ּהש# מףּטּמ™ מ לּקךךק,ּךקא ּוא_ ּאקּרח[ּך _לףרּךקךּיּאקאךקמ

—דףע |ּר|טּנמ ש מףפד₪צןל#  ּהשמ מגםרּךּסד, סףּאּהכםזּשצּשאםד
™ ₪ט₪ל ל€ךצףץ_ּר₪זקמ לI! ּצשּרשג=  ׂךךׂשמג—ׁשךׂשּתםץ סןמּאקמ 

] ּך_ךקּאקמ ףּרּהףץקּד_ּאקּר/ ©מ# דףעקּד/ףּד ק= בן,גן בןהןךןּט=ּהשך
מ ףּד ,ןמגםעקּרצ^@ׂךגL! )דףע]מת ךקּיאץקךה לןׁשךׂשלוּךּסדּסּרש ּמ

 !*דץקךה קךצףךקא יןפםּאףטװדקן]@ כןממוֿכםר
A ףץקן ךצ|ּר₪קץףסּאףּד ל™ּהקךףּד ףּד ׂךךׂש|ךגצ₪כ* סּףּרשט) לםּרשן

 7-9דףע |ּר|אקיּףא ש מףפד# סּףטסםּרםדלףפקדדףע =ּשט קךַאּשּרא™ ₪ט₪ל
ד ,ננװ מףפקּדדףעסּשפםּרםּכ, ּאםּהA! זּאשךׂשמוּך,ּיא ּׁשלּׂשּכ]ּרק מ-2לצ/]כ
ּשצן # לּקא ןעףץקך€ךקּא_אקּר]קרּג# ךקּאקלּקא_ךּכאקּר₪ױשננ כ[ױשננ ףּד [

! םלםט* דַא,דםּכ,ּפוסּא# א=טװ=ּאשךׂשחקּר)עןשן ּרםצךּסדַא =לםך®הןסםמא 
Eּנקדןל ש /ט קF₪דׂשןּהשך,ךַאםּט,חךׂשאּה©ד ףעי]ךג ּׁשלּלםרװ חקךקמא !
E ּטףּראKמגםרּךּסד גףך כקךף ש ,מ צקעןמגוּך ש לןּה,ױ, ּא5000! ק!ר

# *ןּפאםצ כקךף ןד/Eא ]ד)טּנ ףּד ש אםּרלםךׂשאהןגףלּרק ₪כםזּשצל
ּטףדקּד ®מא®ןׁשךׂשלוּך ּשט K! זםּטּמ לּקךך, סשנשיםך הןסםמא ש הןּטקלּקא

ףהן לףאסקרװ # ד יםּטשצםא שג₪ר®ס-10-15ּשצן # ג=דן צ,ךלםּכ,עׂשטּכ
 צקעַאקּרצקךַא A! לףפקּדדףע=סםּרםד קךַאּשּרא-20-30דדׂשך קט ,ּשּרשּא
מקצ # ד,ּצשּרםדׂשמ ּצ©ּהף אקסן י]ּהקלּקגףדק ךקּיא®מ| דסקּר,קךקצ וֿכּרףך
# ּהשךךּסד# ד,ןעׂשטֿכׂשּא)ל €ּרףּאקע= דדׂשך כםעךׂשךלםּט,ךלםּכ,עׂשטּכ]צקט
םאםא לספ€א ּשט ףךקךקצ ]ד# לןׁשךׂשלוּךּסדּסא* כףצןּפשר# ןּפשר|לףּטצ
  *!ד,ּא\ּשּרצּשאםד[ /סּשאן בףך,ץ,נ^ ךּסדג)ןד 

E/ש #  ׂךךׂשצ=דםמ ׁשךׂשּפוּך,מ ש ּצומלּׂשצקעםסּא®ּהשך ךףּאּרקח=ס
  !ּרש[ּצשעׂשדלוּךַא
• A לםרװ =טMדףע קךףּראק |ּר|צןש גףךן ּרףסףמ ש מףפד,קּטםפםּא
ננ ]ט סןמּאק ּשּטםמםד ש ּצשן ךקעכE! ףּראףלּקא 2לצ/] כ40-50ש 
 ^ שּכשאםלּלׁשך™ ּאלםּטאּשאם©ּרק ּהםמל€ךּכּרףס₪כ
E2#לצ/] כ63,5^ ּפש=ּוּר  
  2#לצ/]כ60,5  ^ןש'"
A24!2לצ/]כ14,0^צקרװלּׂש  

Aּאש©ל קט ּשט ש פןךךׂשמ©גףדן כםזשּצשּאמ]רּדׂשּכשךםצכקחך, ּא #
ּצשחג ּיזּנמ # =ך סּףּרצּשּט]לר€דףע/חק,ּא] ט®ּךׁצנ_ּשצןלםר ש ל

* ד ץקךּהקן,קּדקָאךקע ּצ)לּאוּדׂשן €גןׁשךכקךגוּטּטשּכא מףפקדדףע ץקךהן 
/ מ קךקןמּאק ק© כםזּשצּשאנA! ל€ּךמ_דףעקד/קמ ק]לףץסקּרֹוא

דקננ ]ּצשחג ש ךקעקר# מ ךףּאּרק®ח* ךןמעוש כרשמלש)לּקּהקּרףלץקךה 
 ! ∗*ץקךהן לםןמף)דףעקד ץקךה /ּךףּדףּהקך ּשט ק_ ףּרּהףץקדלּאוּד€גןׁשך

Eקך®אמל סקרװמא _ּאט ּשט ׂךךׂשפםא ּצשן ןדצקּרק ךצןךקע ר ®ס]אף
Dּנ™ קּאלּקּטק₪ל ©נ-,צן,צקּטםפםּאףךKּשט ™ ₪ט₪ל4000-3500! ! ר
  !*מ ןד©ןּפאםצנ/Eןד לףדףדדקך K)! ©ןּרםּכשךםצנBסּוצקר+

מק  ּר
 ק ּהמ-

מ 

ק  
    

 !

 

A דּרש ,ּתשּפ/ק# ךּהש,ּה@ ץקךּהּהף] לּקג€טּך₪ל@* ש סּוצקר)ח ץקךה [ט
ש # ּהףסקּאקל|ש צ# ש ּהשךךּס לוךַאוסםל# ד,ּשט ׂךךׂשצןעׂשטֿכׂשּא

מ ּשט ®ףּאּרקחL! ּהםךדּסען לּׂשּפּתםךׂשאםל ץקךּהק ךקס,לּקּרקדלּקגקךקצ ףד ש ּא
ד ,ּא\ּשּרצּשאםד /ּסד ףּדמגםרּך,ּצשחג ש לןּה# מׂד©ױשננ מףפקדדףעּרםננ[
דׂש ,ּצשּכ,ל ּא€ּך ש סקצןּאש מףפ;ףּהקּטּרקג ּהףעףא! 3! ק! רA K! סּׁשלּׂש]ןג

ףּד ש # דׁגןל]כקךקר* ּךףד_ל€צקמ)מגםרּךּסד ,ּהקּאלּקּטאףּנמ ש לןּה₪ל
ח [מא ,ּשּר/מקןמ ק\ח ּיזס[מגםרּךּסד , ףּד ש לןּהךקּאקלּקמ_ּטפםמאן ּאקּר₪ל

דףעקּד ץקךה /גןל ּשט שגגןע ק]טגצקעלּק^ ]ּיזּטקא ׂךך קך
* דםל,ץקךּהחּףּר)ד ץקךּהקל ,ּצ* לּקּהקּרקגףדק)חש =בן,פןגעןמןט

/ ©מץ ּצשן כקךכםעּסדׂש סקרװמא ש ,וּגםּצ™טװ ץקךּהףסק₪ מקּצּטקּאלA! דּסּרש,ּא©י
ּנל€ךקא_אקּר אן_ אקּרןד/ּהש# לּקּהקּרקגףד] ּהקּאלּקט₪לּקמ ך

שּכחש ש ך]א\מך/ץקךהלןק ּשט]קּיאגףד ח[דףעףא
   לןׁשךׂשלוּךדּסּרש*ל₪ר®א@# כןממוֿכםר# @מ,ןמגםעקּרצ)ץקךּהּתשךּסגםל

• I ™ץ ,טװ ץקךּהאוּגםּצ₪ל ש מקצּטקּאל€קאףּרא/ק# קטּמ/לּקךך צקעחק
@ כןממוֿכםר@מ ש ,ױ\י= ּׁשלםל חםננ ס# ןּהקך]ּשצש לףּפהןדקך

גק ש # ףּראןלל ץקךּהףא €ּתשל ש כןממ ףּד פקּרצן מףפ™ ל ׁשךׂש€ץקךה
/ ים# ל,לּקא ּשּרּרש ׁשךׂשפםּטּט_ ּהףךקצףץE! ל ןגק,ּשּרא מקצ דםּרםךױ/ּצש

צןמג # לןמּאקּאףּנמ€לןמת א=ץקךּהקל צןמג ש ס@ כןממוֿכםר@קצק 
ל ©לּיט ׂךךמ€ץקךה= א\חך©ך ש י=ץקךהסקּרלּקּטקאן סקּצפםמאנ

 !ּטקךקננ₪ל
A ל €ךצףךקּאףמגףד ק]א\קמך/ץקךהלןק* ּךקאן_אקּר)@ ךןד,שרק@ט
ל ,כםעׂשךּצשּטּט/ \ח כקךןדצקּרףדַא [ן ּשט ]ננ לףּפהןדקך]ךקעכ
  ^צקע
@Aל לףץסקּרק €דץקךה כקךּאףּאקךקּטףדףמ]מ ,דףעקד ןמגםעקּרצ/ט ק

/ ים# ּמל|לדףעקדדףעק ןד צקעס_ל ש ס©ּטּטקך שממE! מקצ ׂךך כקממ
ּקךךחקמ א ל,ּר[דףעקד קצּנּראשּמ כשױאּףא ףד לוּךַא/ק# א,ּט©די]ד ₪ט₪ל

נװּטםץםד / ים# =א©ּאי\ך שץץן ּצשּרשג נװּטםץ_קג/E!!!ךמומל,פםסאוך
קמךקאקד /ּד גק דקּצצן קדקּאּרק דקצ ק;מ₪ךת₪ל!!!!ץקךה[ סּףצ

   25! לן™ּאם\לּקא ׁשךׂשל€ד ץקךהן חקךקמדףע₪ט₪מ ל,ל דםּר€קרװמּאלּקּטףד
@E /מל ּשט _ןדצקּרקָאךקמ ץקךהּנמ לּקךך לּקּרקדמ# ּרצשגןל©י
# דּסא,ריּוּטשצםל כםּרּר,ץקךהן ּפ] א₪ל€סס;ּהשך ,מא ש סקצןּא,גםעקּרצןמ

—ך ש כןממוֿכםר=לסּוצנ€ק לףרּגףּדלםּצפך/ ים# גםמ=ז צ=גק 
ּך _עּסךׂשא מףךל'ׁשךׂשפםד הן!!! ג ©דקצ סשנ* $)לּקא €קּטףד/מ ק,ןמגןעקרּצ

ך ּשט =שמשננ/ל ןד ו€קט/ ים# ץץקמ ךקּיָאדףעקּד®ל^ ּרמומל,לןּט
   26!ל©סּףּרצּשּטמך]לנ€ץקךה /ּהשּך ;קּרקָאךקמ ץקךהנןדצ

Aקמ ש ]ץ ש ּיזקד ץםּצּרש ױאּהש ףּרּטףלּקךּיא,טװ ץקךּהאוּגםּצ® מקּצּטקּאל
 ש שמ=מּהשך,ןךּה<! מ ּהשמ©נ, ׂךךׂשפםּא@נװּטםץּאשךׂשמדּסעאקּרצףלּקץ @
קצ ךּסמבס= ץּט,ץקךּהּהקך לּׂשּפּתםךׂשאםד ין@ קגןל/ּרצשגןל ףּד מק©י@

ּשר /לףּפפ ש ּצש]גק ךקעכ@# כןממוֿכםר@צקעךקךףּדק ףּפפקמ ש 
ּהחול ןדצףא \ּפפקּטףּרא י! :ץםדדּסע כקךׂשּכשּאש ךקממק,ּאוגםּצ
ל €מףפ@ קּפפקן.ס@שּכשּאשןא ש ץ ,וּגםּצ™ּך ש ּרףעףסק_ָאדףע\דקע

    27!ך=לןׁשךׂשלוּךּסדּסּר
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Aננעםמגםךּסדּרש ,ד שּכשּאשןנםך סּףצםד ּאםּה, ּרףעףסקאן ּאףץכקךַאּףּר
-ּשר ּאוּגם/ּצש] ה®ּטקךח®ש ל^ נװּטאםד/ E! גןל=ץ שג,ףרּגקצקד ןּר

ּשאׁשךּצשד לּואּשאׂדן H! ל קךׁך€ץםדדּסעׂש מקצ אףּרּיא לן ש אףץ,ּצ
קּפפקן .ש ס/ ים# מקּצּטקגףלּקל סּףצּףּרש= ח לּואּשא[ךןל ּשט \ּהש ץ\לא€פקרּדֿפ
-לּׂשולּףּטוּדן ףּד ּפשּראןשן נװּרם™ גףךקננּרק ךףּאקּטקל _ך] אל ףּד€מףפ

  !א כקךַאּףּרחש,לּׂשּפּתםךׂשּא| ףּראקךצ/ּכשךּצשל ק
Mכקחקּטקאּנ לםּצפךקלס] ט]מ הןססּשאףּרּהק ּשט קך©ן צםדַא ּשּטםמנ #

-קךּהּרק ןד לןּאקרר ץּש/ש סּוצקר ףּד ּצש# ™קסקּצשמאןלּׂשן ׁשךׂשפםמ קךּהףעּט
דַא ,ּא\צקעּסךךׂשפ| חסקּר [קמאקךחקּד# ננ;דומלּרש א,ּכ=עּסך'הן™ קסאקח

  ^מל_אקּיא
1. A ץקךּהקל לּׂשּפּתםךׂשּאש ש סּוצקּרּרקך * יףּנר# ר\שסס) סקצןּאש
ּממת לןּאקּרחקּכא )ּך צףז [גק מקצ ּא# ּטּהקָאךקמ®ל|# ןגקח/ק

 *!חקךקמּאףדצקמקא
2. Aל ש ™€ּנמ מקצ ףרװמּאלּקטּי]ל ןג€קךהךׂשאןמ ץ# ע₪ר® ע

 !ד,ּכ=םךננ ש סקּצשמאןלּׂשן לּׂשּפּת;צףעןד א# סּוצקּרּרקך
3. Aלןמּתקא ּאקלןמּאּהק צףע לןּאקּרחקּכאײננ ש לּׂשּפּתםךׂשא ש מףצקא = ס

! ּהםךדּסע,םננ ש ּא/©ּנמ מ]ןג™ יםךם# ™₪ט®ףּד סּוצקר ל
U/ל©ץשננ,ךּה©ּהשך י=ל ח€קּטףד/מעׂשךׂשלן ק©לּלר ש י©שמ! 
4. Aמ ש ,לןּאקּרחקּכאדףעק ׁשךׂשּפחסּףּרצּשּטףלםל =ל ףּד ס₪ל®=/ ס

 ׂךך ™₪ט®ּשר ףּד סּוצקר ץקךה ל/ךחקדײננ לּׂשּפּתםךׂשא ש ּצשַאקךקע
 !כקממ

Hשמ ךקּיָאדףעקּד צןמגקט/ם%  
Aד ]שמ חקךקמא=א©ל לןּצּואּשאי€ש סּוצקר ץקךהמ/ ים# ט ש ּאףץ

ך =ח# ּרש-@ץקךּהּתשךּסגםל@קעףס # לּרק€ד ץקךה,ּצדׂש ּהשמ ,ּא©י
ּרש =בן,ּשט קעףס קצּנרװ בןהןךןּטדׂש ,ןדוֿכּסּרּטK=! א©ןמגםלםךי

  !|ףּראקךצ/ק
Dךקעׂשךּסננװד —ל €ּפשן ץקךה=ּשט קּוּר/ ים# ל©ק צן ּשט םלּׂש שממ 

ל ש ©מ ּהשממ©דףעקּדײננ הןסםץנ] ּנמד—לןמּאּהק €לּקא א_לףסךקא=ס
   %ךַאםּטשּאש,ןל ּה/ל ק©מ שממ,קּאN %ּאש ץקךּהּהקךצןמא ש סקצן# סּוצקּרּרקך

Eּתשל ּרףעףסקאן / ּהש# ךׂשסא ּתשל ץקךהן,ּאומל ּה© לףרּגףּדּרק מקצ שגי
ל €דדףע₪ט®קצּנרװ ל# ל€ ץקךּהקלּקא מףפA! מ,דםל ׁשךׂשּפח,צקעםךּכ
] ל ּנךד€דדףע₪ט®עּסךּמ ק ל'ּטףּרא צקע לּקךך הןE! ל,יםרּגםּטּט
™ ל ׂךַאׁשך ׁשךלםּאם€דדףע₪ט®ש ל# ּאףדףא\ׂשּכשךּצול כקךףפרּד,ּא# ףךקּאףא

  !דׂשןא,ּא©מי₪ךת₪ל ׁשךׂשלוּךּסדּסא ףּד ל€ּראףמקּאףמ®ל ףּד םרסׂעםל א€מףפ
Kקך ™ננ ןדצקּרק;מ ש ךקעַא©דםרנ]מליםט קךד,ּצומל= ּואּשא

מ ©ּשּטםמנ# ּרש=דקצךףלּקלּקא כםעױול ּהשךךׂשּא,ּר\ּראףמקאן ®א] לּקּתקעַאקא
ש # *םמםצשסאןלש)שמ ™סמׂךױול ש מףּהקּרקגק©ך כקךי_ּאףד\קעףסלן

# ל קּרקגצףץקןא©שץׁשע לּואּשאׂדּסמ ףּד ּיזמףּה-ךּכּרשױטװ₪ש כ# חקךלףּפאשמ
-ד ׁשךׂשפ,ךג ףּד ּוּרשךלםּכ₪ש כ# עּסךױול ש צקעַאקךקפקגףּד'צקעהן

  שדּהשךךּסדםל ףּד]# ל€ל ש יןקגקךצ_לןמּאקאּנ ּהקסס€א# כםעׂשךּצשןא
Bױּרשעםמגםךױול ּשט [ּצשחג # ח קּרקגצףץקןא[ל ©ןנךןש לּואּשאׂדּסמ
  !ּראףמקּאףא®ל א€לםר מףפקןמ=

J =יןסקמ פםמּאםדׂשמ ײנּנמ ש לףפּנ # ל קּטא ףּפפקמ צן_םלּלּׂשך ּאקּיּאח
דּרףען ]צקזקא # ץש ןד,םּצ/©י* מףפקןמל )מל_ןךךןל ש צן מףפ

^ ךּסדג)ל ©ּצשסּאשמ,ןד ׁשךּסּאױשננ גםלּוצקמּאּוצשן [דומל ,ּר\ד,ּרםּה
Nים# ּשּטא# *דכקךןּרשּאשן,דן לןמת ּרםּה=סקמאצןלך/ש/  

  

  ױש ש,ּט©י* דקןמל)]ןמל ©ּרםלםמ מיםמן,ןר
 רףען לקךקא

   

•  
  

 חש,דישט]רםל /יומםל ףד צש

 ש רףען לקךקא
 

 שגשאםל= רש ואשך,דישט]שט 

Fדםל ףד שךשפסשהשל,םרר  
  

A ך ןד ,יומםלמצןלףמא ּשּטא ש )מ ©נ,ּאוּגּשאל €לםרװ מףפ=ט
ךק ]צןּףא ףּד א,קּטםפםּאMמקצ ©י# מ מקצ ש ּצשן םרסׂעעםא,ּרI* ול™ךּס

ן =שלL! ק™קד הןגףלּקא חקךקמּאק/ּי-גםצנםד] ך_לּקךקּאּרק קךַאקּר-ףסּׁשלּרש
* ןר> ר> ,שר> קר)ור  ףּהקּטּרקגּנמ 4-3ש ! ק! רKמּצשעולּׂשא ®

ל ©מ-םמ-שרן™ צקךךק* ךג;כ-ר)[פםא -קר לּקא_ךּכח₪כ# ל€מףפמ
  !מקּהקּטאףל

A סמׂךׂשּאםד ©ּצש יIמ©ננ,מ םרסׂעמףה לםּר,ר ^P סּףּטשג ! 19קּרֿבסװש ש
  !ּכש= מףה ּוא*מ,קר&םמ-קר)יםמ -ורּשט # ™ּאש כקךּהק=

Eים# ל,™ּאשרּאם[/ ל €צק מףפ /Iשרןש מקצ ּךּכחףמ ּשט ;מ כ,ר

   28!ךׂשלױש* ּףּרחש מקצ כּשחש)השקחש 
Hא \ד=שמ  ּאוּג=שדםמךMּרש ,ּא=ס= ּר\ּראףמקא®ּרצףץ א®# קביןאשר
  ^ןד

Aרןל^N ףפ מקּהקKל€רןלמשל מקּהקּטאקאמ"מ ,ּׁשלןל צףךַא# קךקאקמ #
-רןשעAל ©םמּכשּאמM! ּרּבסכןּׁשל©סםל ףּד הןּאףט י,צקּרא חקךקד ןחױ

/ ירםשדשמ ּהשCדלףּפפקמ ביודגן ,ּצ# *יםמן-ל,רח,)שמן 
Cל ןד©יודםלמ !O שמשל ּה,רן"רסׂעול /Cל €ךגמ₪יוד כ

ףסשלםמ # דןשמשלAםרסׂעׂש | לןּאקּרחקגףד/ שN! מקּהקּטאקאןל
Sץועׂשאּרםך ש # השך,אן\בKּאקמעקר ףּד -שדפןMך ]גףךר# השך,ףג

^ !םרּגF! )ץּרש, ּאּראםּצ25סּאשאןל O! ּרםד,ּא©קּרֿבסּףּהשך יPפקגןע 
Lת ,ולK#1876 כ=רןדא *!  

Iגק ּשט # אןל\ מףּהקמ קצךשרןשדםל ,ףען כםּרּרמא ּאקיּףא ש ּר,ּר
Rמףי  ©S-מ ןד ©נ, כםּרצשדןש= ש ס# ךַאםּטּהש,ּרק ּה

  !*ך_ר® ל500! ק! רK# קרםגםאםדH^ דג,L! )צקעחקךקמןל
• Xךּכּרשױטװ ףּראקךקצּנמ ₪כ/ ים# ך_ך הןךּסעםדׂשמ לןגקּר=ּשּהשןלנ

גףךר,דן" @^מקצ ּשּטםמםד ּשּטםמםד ש ּצשןּהשך ּשט]א ך
Eמעקר ש# ּרםךױש,ּא©י ∗רןארקשן ּשט= שדפן אKףסשלםמ ףד
Aכםז כקךלּקך# =רשלסקד ןּרN] צקז © נ,ץ,שפ

 !*ןדאםרןשמוצH^ קרםגםאםדH)! @כםזןל

   
     אק
  ש  

 

A  סּשּהומל מףפןקד ׁשךׂשלױש@ לםד@ מףה ש לוד/ ּהשביוד !
Mא סקרװמא ש הןךּסע ש ּרףעףסק# ול™כקחקּטקאּנמ ךּס] ט]ןמאּשט קך

- שדדומשH)ּהקךַאדףעקן |צ] קץףסא™ׂךךׂש-ּהקד|ךגצ₪כ] ךקעקךד
Sשצשררש )T קךךHשךשכ *Kרחש,מ ,ױ, ףּהקּטּרקג ּא7-6! ק! ר-

 ח ןדצקּרקּאקןלּרק[ן =ח ךׂשל, ּאA!  הןגףלףמ ׁשךׂשלוּךַאּׁשל לןיםמ
 לםר A! ל מקּהקּטאףל€למ€ מףפלםד/ ּהש/ ףדצשעּצשעולּׂשא # ּואׁשךּהש

ךַא ש _ך כםעּהש לןקעףס]™ לּקטגקר,שמןד ּצ/ױש ו=בן,בןהןךןּט
ך =ּףר ּׁשלּלםר חM! לּלּקך€לםּרשן תװךךׂשעּססּשאן ףּד ּהשךךּסדן קךקצ

דּסא ּשט ףענםךַא תװךךׂשעלףפקןּיט ,ּר,ּשפ ױNןדצקּראףל ש 
  ! ל,™אם\הןסםץ
A צקזּרק ּׁשלּלםר ש ץּףרװ # ה ּשּטםמ תװךךׂשעלףפףא®ךךׂשא"ט

^ ּאּהש\ףּד כםרּג# ל מקּהקּטאףל€לףפמ תװךךׂשעלםד# ™ּפצקעּסךךּסד קדק©מ
 לםדּצשעולּׂשא ש * ןנךןשBךג ,K^ךּסדג)ּאםסול סקרװמא \קּרקגקאצ

לּקטגקאּנמ ™ ךק/ ּז! ל,ך סּףּרצּשּטאּשאױ]דַאקמאI™ ּאם\לףפףּהקך ּשּטםמםד
ּטםךּסדַא לןתװא ,נּר,קעסײננ L! ךּוצ ׂךךׂשּאול ש סּףרץׁשד לםד=סקמא סןמנ

ר Uםםךךקן ה<ך<ד* ך_ר® ל3200!  ק!רK)ננװ לםרנםך ]לףד
  ! ׂדַאש לן™ּרםדׂש צקךךק,ּה

A SOKּשצקז ש # דןל לׂךג מקּהק, ףען קּרקגקּאףא כקחקטװ לן ּצ
  =ּא©נךּסמ ּאשךּסךי,ׁשעַא/ש= ך סּףּרצּשּט=ּרםדּסנ,דןמ ּהIצןשן ,צקּטםפםּא
• Kּאּהש\ןׂךך ^Lםוהר #Pשרןד( !T קלסאקדR קךןעןקולס

Sוצקרןקמד !*Tֵֶ דםר! 180! םצק! 
-שמ -נשר  םעּסד/ּרש&*<318<ך)נשר  פןר 
  צקץץ# ףע&*<13< ך)שמ 
  כףץ#ט|א&*<2<381<ך)פןר
  

Tןד ש / ּהש>ט|ףען א= םע/רש^ קיּףא חקךקמּאףדק
N ּשפ(Iןעמןד גקןננװ ךׂשאןמ מקּהק ] לףד#*דאקמ>  

• A סקצןּאש כקךכםעּסד Kגק # ףּהקּטּרקגּנמ ּףאּהקסן! 2ש ! ק! ר
#  ׂךגםּטשאן ׂךךׂשא ךקס*ץ,נּףּר)ּרשמ ©ש נ^ ּאחש\ּגףּראקךצףא ּףאכםר

ףטודא Jדַאקמ כןּׁשלףמא Iיּףטנשמ /ּצשחג ש ּפשוּךןּמ ק
 ! מףּהקמ מקּהקטװלגקן*™=כקךׂךגםּט)שעמוד

Aקָאךקמ /מ ש לםד תװךךׂשעלףפקא ק©ט קּרקגקאן לםר קצּנּרקן ּשּטםמנ
  ^קּטאףלמקּה/ \ףּד # ל,ל ןד כקךכםעַא©עמךךׂשװת®™ ּךא;ּאקדַאקא 

  יומ קצּנר תװךךׂשעׂש&צוך ךו יומ
  תךךׂשע& צוך
  =ּוּרשךלםע# קצּנר&       ךו

A ּהשמ  םרסׂעׂש# ©יםמ™ל ם€ּׁשלןמ# יםמםד קצּנר^ = סיומ(B שגןץן
J= דF ףּראקךצקּטףדקקרקמב!*  
24  Vעשאךשס,ןך !B#1983 וגשפקדא!  
∗ K ׂךךׂשצ#דדףע₪ט®ל=*ע₪ר®ע)= לםןמםמ ;דקמ₪ט®ל# ™_/ק&*ע₪ר®ע)=םןמף !  

25  F Aךאיקןצ^ Geschichtes Mittelasiens im Alterum. Berlin, 1970 
26  A !Nקירןמע^ Die Problematik der Indogermanenfordchung. Darmstadt, 1968  
27 Propyläen Weltgesichte (XIII-XIV. köt.) 1974-75 
    L,סך =Qננן סשלשסשן,מל ךקעלםר_ראףמקא;דא }^וךש !B#1961-71 קדאוגשפ!  
∗ V®אקמעקר-ד₪ר  

28      Ivar Lissner: The living past. New York, 1957(Fש ל,םזאשא  *צנשמ,ס] הקאלקט;ד
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(Fך=םךגשךר!  ֱ!םזא 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aגק # ץ,דּסרל/ ים# ל,יןסקמ מׂךוסמל כףרכןרש דםדקצ צםמגױ|# מצ] מקמ|ףראקךצ/ץ ק, דּסרל
ן ] מלןמאהק כףרכן ףּד€מקצן חקךךקעףא א/ ים# לאיּשאױוס\קעׂךךׂשפM! ננ,רק שממׂך ןמל]מ

 שלן  #*כקרכן-]מ )ןלּקּרךףץךּאףלםטםךַא קגןל ק/יּףא ש מק} ! רס\עםללשך ןד נ,אוסךׂשחגםמד
טשהשרא םלםטס ש # דּשחּףא הסןךּסעםא יםטס ךףארק/ ים# ּשטטשך  ףּדץשעםאׂשד]קךךםּפחש ּשטס 

  !ש עםמםס} ! אקרקצאףדּנמ
Aזכן, ךקעלןדקננ לןר  

Aראףמקא סקרסװמא ש ® גםעםמ אTאדףעףהקך \לּק דקע€קרצ] /שמ קךד/ וסטאקצקעכףלּק] קרקצא
דןל אןסּאש ,ּצ/ עםא תשל ק,הסןך™ גק ש ּנסקץץקטק# ּאקרקּצאצףץףא= ךּסטשג

@ רקמןאקמד@ךגםטשאםא ש ,טס A! אשּמ\ש תשפ צקעאןסאּאמ אוסּג,ר,ךגםטשאש ,אקרקצאצףץק 
ל גשרשנחשןהשך תקרףךּידדק ךק ש €אקדאףמ/ ים# רש,ש צשעּאךךש, ה ןלּקרכקךק* כףרכן)ךףץ 

ש ףד ™כקךאףצשסאם] קרצאTוסּך ש ,גםטשאש חואשךצך "!א,שץשע™ ע קךרםמאם,הסןך™ סקץץקטק
א ןד ,רח,א צףע ןלקרפ]ד# חש=א\דק ףּדאשמ] ]צנקרסןדףע קךדEּשטס ™ ךק} ּך [חואשךצ

   !הןססשלשפאש

SIDOMX 

X—=השך #Lךןד לשפתםךשאנש,יקאקרםסקלסו/ נקךקלהקרקגאףך ק# צ,שבןל!  
Sאוסדםךחוסלךצשחג תשל ק/  השךשים#קנשח$  

V\2084 =טסן  

(Fך=םךגשךר! ד ּשטס ֱ,םזאשא*  

דן ]דקןמל ]
 הקךאדףעק|צ

 

-ע,אקאאףל ש צםמגשהןך\ל;ר;א,

-צש ש או<ך]ראףמקךקצנ;ך ףד ש א=נ

-ך_ה]גסקרקל נ=צ> ל;ט;ש קסלOץ,גםצ

-רק צקע/ק> רץשךאשננ,רק /ףהקך קא

רמשל קךףמל ש ,ננ לףפקא א]ןדצקריקא

 <שמ=ךאומלרש הםמשאלםט[צ

נשמ ,ח,ד צשן כםרצ,ר\ד,ש רםה

-הףךקצףץקצ סקרןמא ש יומםללשך לק

גק צןמגקמ > צקגקמבףנק-א,רפ,ךא ש ל_ר

אא ןאא ףךא ]נןטםץץשך ש יומםל קך

ל ,ךא,מףפקל ןד ןדצקראףל ףד ישסמ

 <נשמ,השךשצןזקמ כםרצ

-'ךאשךשצ הן,הןססשאףרהק שט 

-דן לןמת כקך=סקמאצןלך/ךא מש,ע

-ך,ננ סקצפםםמאםא כקך;א> רש,ןרשא

-ךאשצ צקע שטא ףראקך,נ=אהש פר\ך

-םך> ךאדףעק_כקךלףס= צקטמֿן ש רםה

-כקךןד| נקא]לקטג> ץש,השדשא ןר

-דחקךקל קךיקזקטף,רםה> צקרףדק

-דחקךקל ףראקךצק,ססקהםמא רםה> ;דק

> ד צשן ףראקךצקטףדק,ר\יקזקד> טףדק

 <דאנ<<<סשהשל ףראקךצקטףדק

-,ד ס-8דן לןמת =סקמאצןלך/ש מש

משל ,תקצקעףד סןךלק כקךןרשא[ צ

-ל ףד חק|קךקצטףדֿק  ש נקהקרא נקא

ש > דאשעשננךקל ש כקךןרשאנשמ הש

-אאשל פקגןע הףלםץ הםמשךשל=נקר

אקרצףסקאקד < טםךהש,נר,לשך השממשל 

-עול שט קרק,ד/מש> עול,השדאשעד

-נ,ץםדשמ שט שך,גקאן צףרקאיקט שר

-ףראקךצק< נןשל סקרןמא מףטמקל לן

 ֿל _טףד
 

  
 

 שר ףראקךצקטףדֿק /צשן צש

-כקחק> מלדףע_כקחקגקךצ> מל_כקחקגךצ

- כקחק> ףעכקחקגקךקצד> ע,ד/גקךקצמש

 <גקךקצ

צןףרא קטקלקא ש סשהשלשא / ים

/ שטףרא צקרא קט ק,> ר@ ל,קרא\@

 <כקחקגקךצן ףאלקטףדן לףסךקא

  
(Fםחאשאחוסל*  

 טשאש,נך,™רגקאףדקל צףרקא\י
 

 כא -<40000 בצ  18נ28 4^ש

 כא -<20000 בצ  13נ18 5^ש

 כא -<10000בצ     9נ13 6^ש

 כא   -<5000     בצ5>6נ 9 7^ש

 כא   -<2500      בצ5>4נ5>6 8^ש

 כא   -<1250   בצ      3נ5>4 9^ש

  

AA דאוגדאוג,,רר\\ט ט==  

  דףעקדףעק]]סאסאסקרלקסקרלק
  

V,הקעקל;ד ס,הםר ךךשךחש  
 ץםצגשן #אףדףאסרלקסק

רצקללםרש , נ#אףדףא\לףס]קך
 ןעףץ סקרןמאן #אקרחקגקךקצנקמ

  !פודדשך\א|נקא
  

 0630/37501953גמן ש ]רגקלך:
  אקךקכםמםמ ךקיקא

 

 לןדפןין
 

 
 

Kשצ /,ךאקצ ּשטס _ןע ,ףחסשל] ףד
צן / ים# סףךףמ ףּד ּשטםמ עםגםךלםגאשצ

! ךּמ ּׁשלּׂשראשצ,שצןא תסװמ# ּשטס ש כםמאםד
Aמ שלשראשצ , לםר(™מ קסקצנק חואם,טא

  !גּמ_ךקכקל
☺ 

Xטסּנמ ףמקלּקךּמ®ד ל, טויץםטקרקאקל !
F[קא™ךקע גוק!  

☺ 
Aט קצּנרסװדףעטףרא שךשלוסךא לן ּש #

# ך=ר,רמּמ ש כ®ץץײננהםךא ךקח®צקרא ל
   !צןמא כקממצשרשגּמ

☺ 
Aםמ מקצ /ס ףּד ש הש פףמט
/ שים# ג=קעכקךחײננ ש צL$ קמ/סף

  !!!ך,™חואם,יםטט
☺ 

 

Hל ®ך_ּנ# צשג לקגהקצ,ש גםךעםטּמ א
# רםצ,תקמגקד דשרםלנש ףּד צקעה/ ק

  !!!ךןל[ע קךצ\שצ
☺ 

Aהקךאדףע|רס צ, פףמטטקך מףצ ח$  
☺ 

Nךג שלן צקעישךא,ק שטא דשחמ #
  !™ךקאק_ישמקצ שטא שלן צקס

  

A עםמגםךשאםלשא J, צנםרQ;ססק ;ק ™;חא_/ן /מ
 !מלמשלסךשפו
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Qשלםרךשאםל 
  

Írjuk be a függőleges sorokba a szavakat úgy, hogy 
az egyik vízszintes sorban értelmes szó legyen: 

  ]דקר]> הםגש=> קרגקן> =גן,ר> לםצםר
 

     

     

     

     

     

  

 
 
Keressük meg lóugrással a táblázatban egy jeles 
kulturális eseményünk nevét. 

  

 כ ט / ד ם ש ש
 ע ס ז ב ל ס א
 _ י ד ף ך / כ
 ק מ ע ; ל א ג
 = צ נ כ ח ' מ
 ם א ש ט ך ע פ
 [ ך ע ו ש ם ץ
 פ | מ , ף ] .

 

Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 

- כקדאף

לקא 

- הם,קךא

 א\ך

 

 
 דקרקע

יםססצףראףל
 

 

 

 

 

 שא=מ

 

 

 

צ ש ;ר;

 עמשל,תשך

יןגרםעףמ

 $ישחךףל
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$א קךקחק[שט 
 

 

 דקל]כףך
 

  
 <לףרףד

 

 ךשאן,

 ישחךףל

 

 ע

 

 

   

 

  

 

 רףס< ֱ 
 

 

 

= ש ד  

 רףסק

 טשךףל[ט   

 צשאןךג<  < <

-ע,חד[

 ]מ=ר\

  

 

 

  

  
- הןססשףמק  

 $לקך
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< מ/הףס ק|צ

 <ן לקה|נקא
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ען,ד[ןכח
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KERESZTREJTVÉNY  
 

Februári számunk megfejtése: „Öreg- 
isten, Nagyisten nézd, hogy élünk itt 
lenn” 
 

Szerencsés nyertesünk: 
Köllér Imre, budapesti olvasónk. 
Nyereménye egy éves Írástudó előfizetés. 
 

Gratulálunk! 
 

 

A mostani keresztrejtvényünk 
megfejtésének beküldési határideje: 

2005-05-20, 
a helyes megfejtését beküldő olvasóink 
között, Az Erdély karácsony c. novellás 
verses kötetet sorsoljuk ki. 
 

A megfejtést levelezőlapon vagy 
borítékban az alábbi címre kérjük 
elküldeni: 

ÍRÁSTUDÓ 
8060, Mór, Szent István tér 7. 

 
Megjegyzés: a keresztrejtvény csak 
székely-magyar rovásbetűk esetén ad 
megfejtést. Más rejtvényektől eltérően  a 
magánhangzó hosszúsága is számit. 
 
 

Mostani számunk keresztrejtvénye:  
 József Attila: Egyik ismert verséből 

egy részlet.

Ezt a rovatot azoknak ajánljuk, akiket megfogott a 
székely-magyar rovásírás betűinek szépsége és 
harmóniája, és különös késztetést éreznek, hogy 
ezt neki is ismernie kell. 
    Ne aggódjon, nem Önökkel van a baj! Hála a 
mindenhatónak, egyre többen vagyunk, akiket 
magával ragadott az a valami, amit egy eddig 
ismeretlen parányi kapcsoló okoz a  génjeinkben 
ami kiadta a parancsot, hogy ha magyarul beszélsz 
és magyarul gondolkodsz, akkor írj is úgy. Mi más 
lehet a magyarázata annak, hogy egy átlag 
műveltségű magyar ember alig több mint 2 óra 
alatt képes megtanulni. A gyerekeknek pedig, 4-5 
órai foglalkozás után már nem okoz gondot 
semmilyen rovásírásos szöveg leírása, vagy 
elolvasása. Volt olyan tanítványom, aki az általa 
gyakorlásként leírt szövegben összerovásokat 
kezdett alkotni, holott erről a lehetőségről előtte 
említést se tettem. 
    Az előző számokban ötleteket adtunk az 
elsajátításhoz, a teljesség igénye nélkül, különböző 
gyakorlatok segítségével. 
    A mottó most sem változott: „Úgy mint a 
suliban. Vegyünk egy szép nagy vonalas füzetet és 
kezdjük „róni” a betűket.”  
    Ki, hogy érzi annyit, amennyi a rögzüléshez 
szükséges.  
    Mi Forrai Sándor tanár úr által javasolt 
betűkészletet használjuk, mert tapasztalatunk 
szerint ez áll legközelebb, a ma beszélt 
nyelvünkhöz. 

Tisza András 
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  רש,ךKרןקגרןבי F^ ּזראש
Rךאש=שחט ^Xת ,שלG,נםר  

  זכןזכן,,רםעש לןררםעש לןר
  רףס! ֳ

  

Rזכן ףד ש ,םגש לןרHמגףר_שחמשךא  
  
- Nצשבןצ מל ,שט ףמ כשך# אםצ,ך# ם
™ עןמא מקצ אוגםקצ

ג ,ךמן ףגקדשץ,קךךקמ
# אקצףץףמקל_צףטקד ד

Rזכן,םעש לןר!  
- H, א אק ןדצקרקג שט

כקמדףעקד צשא ,ףגקדשץ
  /% ך;רי[

™ ךלםטם,םג >—
Rםעש!  
- J= ך ןדצקרקצ ףמ שט

םמ /גםגשא מש,קעףס תשך
# קאקע פקרעשצקמאעףטג קטא ש רקמN! אש=רףע
ל קטא ש ,אח\שצקזקל נקנםר# ץהקא;ל

ןמגקטקל ש אק M$ נשרךשמעםאישאשךצשד 
ש אק מףפקג # דקןג]ש אק # גםג,תשך

ד # ךחקאקל ךק_ק D! ראףמקאקן;א
ך ]ךתנ;צ_/אםל צקע כןמםצ ,דאםךח=ל
/ מקלקג ק# םעשR$ צקא]א\ךא כרןדד_ףסל
-שחג צקעצ# ל;ךא;ך א=דןל פשךשבלנ,צ

# א לףרגקטטקאקל,י# םדN! צןףרא# אוגםג
  %מתןשל,אםל לןה/ןרק השצ

D קRך דקמלן מקצ צקרא _ה\מ ל,םע
ש # ץהקלקא;תשל מףטאףל ש ל# ךשךמן=צקעס

כשרשעםא | ר;ץ;/ש # הףץקלקא;מ= הןרוך
ש # ץקעקלקא]ס[ שפח/מקד \סש # אםרםלשא[נ
שצקז משפפשךן # א,צפ,ך| ד כףץ;מ;ך_ל

מםיש מקצ הםךאשל # ™עםא שגם,עםדד,הןך
ףרגקלקד / ףד ק# שנךשלםל ש אקרקצנקמ

צןמא ש יומ #  שצקז םזשמ הםךא#שא/ר,א
-הקעףמ ךף_ד# מ,ח,זםל רוי,לןר

= צףיקתלףרק ישדםמך[ רץ,ס™ ססקתולם# ;]ה
# ךצשד הםךאק קט ישאשD! גש,ש בןל|# סא\ג

  !םננ/ך ןד מש,מ=אמישאשךצשד ין/ צףע ק
- Mקננקמ ש נשרךשמענשמ ™ ןףרא ףךס ן
נשמ צןמגקמקג ,ר,צ ה,.ש™ יםךם# ך_קג/ק

  %משל-,ךמ,לןסםךע# צקעךקממק
- Aרמן \/ ים# ייםט

מקלקצ תקמג # אוגחשל
! ץ,לקךך ףד צשע

Bלןממ ™ קממקאקלקא ם
טשח הקס / אוך מש

-יש קךךקמףמ# ך_ר;ל
אםל ,רדףע ןד 

ץהקל מקצ ;ש ל# צשג,א
-ךקממףמקל נןטאםמ

ך ש ;ררE! ענשמ,ד
ך שטםמנשמ ]יקזר

  !ל ףמ צקעקמעקגקצקשלןמ# תשל שט אוגישא
  %סס לן ןממקמ;ד דםיש מקצ ח :-
- Qים# מלףמא,ל ףחסשל;ה;שלרשמ לןח /

ראףמןל שט ףמ מףפקצצקך ;צקעמףטטקצ צן א
אקמעקרקלקמ # קלקמ/ד מףפקללקך ש יק,ףד צ

  !ך[א
- Sרס נק ןזקמ ישאשךצשד ,שמ ח/ ים
# ™מ ףחסשלש שךש/קאך/עםלשא ק,הםךד,א

דמשל ףהקל לקךךקמקל ףד ,ציןסקמ קייקט 
  %ךםהשל= ח
- L,ך ,מ=אםג קטא ש ישאשךצשד יןמא
ט שט ףמ E %קרצקלקצ/# א,ג,םננ בןל/מש
ףעןד צ# =ך, מקצ לקךך יםטט# הקצ|רצ,ח
צ ש ;ך_ררנקרקפ;ל™ קאךקמ ףחסשלש שךש/ק

F;םצ ט,םרדשמ בןל/צ,הןךך# הקךק ךגקא
# ומםרH# ג=ןצרN# ןג,דשפ}! םגש-הקךק ןגק

Mשעםר #Bקסאקר #A ל נק,רא,ח/ \רסשל ןד #
! ל ישאשךצשד נןרםגשךצולשא,™אם\ץ,ןר/ \
Dק קייקט אוגמן לקךך אןאלםא אשראשמן !A 

# קךהקסא צןמגקמ ישאשךצשא] כקתקע
ךאשאהש ש ,ףד לן ךקס סםךע# לףפקדדףעקא

F;מקלןקרהףץ;ךג א!  
- Mףך קך /הן/ ים# קעלףריקאמףךקל

  %ך_ר;ךג ל;Fדרש ש ,ואשט/ נןמלקא ק
- Tשהשך,נ,ש ך™  אםפפשמאם—# וגאשצ  
T_ צקא ]רקמעקאקע ןג/  ים—מגףר

פקגןע שץץן # אםל הקממן,קךכםעח
א שט ףמ שרשץ ,ק יD$ צ השמ=רמןהשך\

אדקאקל קטקלקא ש \ננ דקע,קעשךL$ סןהקצ
-,R$ נש,ג,לךמן ש בן=צ,תםצשעםלשא נקר

ע ףמ שט \שצ# םץ צש אק כםעס הקטקאמן'
! א=אמן השך,ןכחםמבםלמשל צואםעשאםצ ש ך

Mמל _אק ןד הקך# מ;ג;אק הףמ צףטקדנ# שח'ו
 ש לצקעתןפלקגחקמק/ תשל מקים# יקאס;ח

  $השגצףיקל
 (Fםזאשאחול*  

==דאםגדאםג,,!!רר\\לל;;זז;;לל

LLEK INDUT L)NELT:TLEF LORK"K:B A TIMA 
  

  ןנםרTשפ P :כןש,ןפםערT      הןש\Lךקל E :שחטםךאשR      /ר;Qד ,שסK :ראשּז

  *!שךןע™ גק ם)נשמ,ףד לםתםץ

  רנשמ,צםת
Eכםרגוךמשל ]ך

-צקאקם, ננ,אםה
  עןשן =רםך

דםלםמ ,ךךםצ,
  !ןד

Aד יקזק|ףלש ינ ךקהקךן-  
  שאשךצשדH!    לקמ ךשלןל

  -     הףךקאךקמ לקךך שי
  פםדאשן / ים#       יםט

! ,ר   ךקהףךנקמ שלשגחומל    

Eך יםך ףך_ה\טקמ ל  
  %צףע ש נףלש

Pנשמ,םתםז  

Hמ]אאק/ק  

 נקמ|כ

  ™שךש] ל
  

  !ךג שךשא;    כ

 

 

 

Tשהשס  
  

@Mףרגקטקאקל - @%ן שט V ףמRןע!=  
@Tכקךקאק ש -$@ שהשס Nשפ!  
@Mלףרגקטאק -@ %™;קעח V ףמRןע!=  
@M כקךקךא ש -$@ צ,קע Nשפ!  
  
@Xלףרגקטאק -@ %קרקאס V ףמRןע !=  
@Xךא ש = ס-@ קרקאךקלNשפ!  
@Aע,א סףפ ךקס ש הןך,ללםר י%@  
@Mףע סקננ ףד נםךגםעשננ@$  
  

Xשנ =L[רןמב  

Aל ש הןטקמ , נףל
  -צ,ס/ ך צףע מש_ה\ל

  -   נשמ ףךמקל לן
  -   דףרךקאן ךשנםרש

  !רןוצםלנשמ=   א
  Dןע,ק מקצ דםל!  


