
„új szegedi gondolat”*(**) – szegedi jóslat 

Karácsonyi ajándék a magyar embereknek, a Magyar Nemzetnek. 

MEGSZÓLAL A KORONA.(!) 

A Magyar Szent Koronán – is – fellehető kultúrtörténeti számok 

MAGYAR ORSZÁG FELTÁMADÁSÁRÓL (is) 

beszélnek. 

 

A címben felemlített számok 100%-ukban kozmológiai, – (azaz Nagykozmoszi) – mikrokozmoszi, – 

(azaz Naprendszeri), valamint mikro-mikrokozmoszi, (azaz emberi működési számok). Ezek vagy 

megszámolható (azonos alkotóelemek darabszáma), vagy mérhető (mm)formában jelennek meg. 

Hogy e kijelentést értelmezni tudjuk, néhány példát hozok fel:  

- a fellelhető 3-as és 4-es az „isteni háromasság”, valamint a „földi négyesség” jelölői, és 

szimbolikai megfelelői, 

-  a 7-es a KOZMOSZ alapszáma (a rezgések váltó-lépcsőszáma) 

- a 12-es, és a 12+1 (=13) a Kozmosz 12 állatövi jegyét, valamint benne a Naprendszer 

megjelenését jelenti és szimbolizálja, 

- a 21-es az fehérjék építőköveinek, az alfa-aminosavak (teljesen) azonos  tulajdonságú 

„elemeinek” darabszáma, 

- a 64-es a földi gének létszáma, ( a muslincától a spenóton át, a dinoszauruszig, s az emberig) 

- a 72-es a Nagykozmosz-i, valamint a Mikrokozmosz-i időrendszer váltószáma,…és így tovább, 

- fellelhetők ezeken kívül még sokak: keringési idők, keringési pályaadatok, méretszámok, 

időrelációk adatszámai, stb.,stb… ! 

Közös jellemzőik, hogy mindezen számok végigvonulnak az emberiség kultúrtörténetén is, akár 

írásbeli, akár tárgyi emlékek formájában, a legkorábbi ismert írásbeli (- és mitológiai) anyagoktól , 

sőt, a legrégebb korokból előkerült tárgyi emlékektől  egészen napjainkig.  

(minden itt leírt szavam cáfolhatatlan tényekkel alátámasztott, ezeket a” Megszólal a Korona” c. 

könyvemben, más – azóta előkerült -  adatokat  pedig, az ugyanezen címmel tartott előadásaim- 

ban ismertetek) 

Fenti címünk vonatkozásában a következő számok szerepelnek ezek közül: 36, 72, 108,156. A 

számok vonatkozásában tudni kell azt, hogy nem a nagyságrendet, azaz a tizedesvessző helyét, 

vagy a számsor után szereplő nullák számát, hanem magát a számsort kell értékelhető adatnak 

tekinteni. 

Néhány „közelebbhozó” adat ezek vonatkozásában: 

A 36, vagy 360 jellemzően a kör  fokjainak száma a közismeretben, de ezt használják a 

csillagászati év napszámának is. Ezt használták pld. az egyptomi csillagászati rendszerben a Föld 

keringési ideje vonatkozásában, mint évhosszat. (  a maradék öt nap „nem szerepelt a naptárban”  



naptári napként, hanem „ezek volt” az „istenek születésnapja” egyfolytábani ünnepléssel) 

Ugyenezen szám váltószámul szolgált a „megalitikus hosszmértékek” és a későbbeni 

hosszmértékek (minoszi láb, görög láb) egymás közötti átváltásánál is, de említeném   az emberi 

test hőmérsékletének adatát is. 

A következő számunk a 72. ez jellemzően a KÉT NAGY RENSZER: a Kozmosz és a Naprendszer 

időszámításának váltószáma, s mikor érzékeltetjük, a következőt kell ismerni:  

A Föld precessziós tengelye – mely átmegy a Föld középpontján – nem állandó helyzetű a térben, 

hanem a középpontot alapul véve egy kúppalást mentén lassan körbefordul, azaz a „hegyével” 

végigpásztázza, „végignézi” mind a 12 állatövei jegyet, de (a mi mértékünkkel nézve) igen lassan, 

25920 földi év alatt. ezt nevezik „Világév-nek”. Ez 360-al, a csillagászati év számával elosztva 72-

őt ad ki, azaz 1 Világnap 72 földi évig tart. A Magyar Szent Koronán ezt a 72 igazgyöngy jeleníti 

meg/szimbolizálja. 

Ez a szám már emberi működési szám is, azaz az általános kozmoszi szám a „mikro-mikro” 

kozmoszban is megjelenik: 

Az ember átlagban 1 perc alatt 18-at lélekzik, ez négy perc alatt 72, s ezalatt fordul el a Föld a 

tengelye körül 1 fokot. Ez a szám 15-el szorozva 1080-at (másik említett számunk) ad ki, ez egy 

órai lélekzetszám. Ha az egy órait megszorozzuk 24-el, akkor a világévi földi évszámot, a 25920-at 

kapjuk ! 

A pulzusunk átlagban szintén 72, de ennyi  -72 év  - a földi ember átlagéletkora is. 

 Gondolom: elgondolkodtató! 

Tudni kell azt is, hogy nagytiszteletű Várkonyi Nándor úr, „Az idő szívverése” c. munkájában 

„összehordta” a fennmaradt „világkorszak” adatokat a korai nagykultúrák anyagaiból, benne az 

indus-völgyi, a Káld, a Sumír, az egyptomi, a  Görög, a Maya kultúrákkal. Ezekben egy-egy 

korszakra a négyszámjegyűtől a  hatszámjegyűig sokféle földi évmennyiség szerepel, de egy közös 

jellemzőjük van: valamennyinek közös osztója a 72, és így a 36 is ! (Még a 20 napos hónapot 

tartalmazó maya rendszernek is) Ez nem lehet véletlen, ennyi,- korszakoktól, kultúráktól és 

földrajzi helyzettől független kultúranyagban lévő- összecsengést nem lehet véletlennek 

tekinteni! 

Van egy roppant érdekes jelenség is, ami magyar vonatkozású: (ezt Rumy Tamás úr fedte fel !) 

Ha a hét napjai elnevezésének magyar neveit felírjuk, és a bennük szereplő mássalhangzókat 

„kicsoportosítjuk” (pld. H 1-szer,K-3-szor-stb), majd ezeket a számokat sorban leírva,a  sort 

összeszorozzuk, akkor 1080-at kapunk !!!!!! (de csak a magyar elnevezéseknél!) 

Ez a szám az imént már szerepelt, s hatalmas jelentősége van magyar országunk címbeni 

viszonylatában , valamint részeinek a 72-nek és a 36-nak is! 

(Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Rumy úr megállapítása szerint ezt a számot – egy óra 

vonatkozásában- a héber naptárrendszer is ismeri, - helek számnak (tsz.: halakim) nevezi – de 

nem tagadja, hogy a sumír rendszerből öröklődött meg számára.) 



 Azt se felejtsük, hogy az imént ez a szám már szerepelt, mint az ember egy órai átlag-

lélekzetszáma ! 

S ha már a 108(0)-nál tartunk: Emlékezzünk: Szkítia 108 tartományára, amit Hunor és Magor 

népesített be,  a 108 nemzetségre – mint krónikáink írták. De nem felejthetjük a Magyar Szent 

Korona 72 vármegyéjét sem. (A Magyar Királyság 64-ből – a földi gének létszáma – állt.) A 

Koronán 64 almandin-almamag, s 72 igazgyöngy található a mennyei – és az összekötő(„pántok”) 

részen. ( a 108, a kultúrtörténetben nem csak a magyarban szerepel, de nem ilyen hangsúlyos) 

 

Ennyi előismertetés után térek rá a címben ígért rendszer ismertetésére: 

A Magyar Országot Trianonban KERESZTRE FESZÍTETTÉK – mint Jézust ! 

Aki e kijelentéssel nem ért egyet, az ne is olvassa tovább !!!! 

Mint tudjuk: Jézus harmadnapra föltámadott, tehát a pénteki keresztrefeszítés/esti eltemettetés 

után harmadnap reggel, mikor a követ elhengerítették a barlang/sír bejáratától, már nem volt 

benne. 

Most számoljunk egy kicsit:   ha estének, az este kezdetének délután 6 órát tekintem, akkor 

reggel 6-ig egy fél napom telik el, azaz 12 óra...   Ettől a reggel hattól másnap, azaz vasárnap 

reggelig egy nap, azaz 24 óra. Ez 36 földi óra. ( azaz másfél  földi nap ) 

Ha ezt a földi időtartamot VILÁGIDŐRE – azaz nagykozmoszi időre fordítom át, akkor azt kapom, 

hogy a HARMADNAP – azaz a „másfél nap”,-  a ” földi 36 óra”,:    az másfélszer 72 földi év, 

gyakorlatilag 72 földi év, valamint 36 földi év, együttesen 108 földi év,:                                                                

ez a világidős HARMADNAP ! 

Ezek vizsgálatunk adatai !: 

Trianon,  - 1920-  és az 1956-os „Nagy Októberi – magyar - Forradalom” között eltelt 36 földi év! 

Az 1848-as –magyar - forradalom és Trianon – 1920 – között eltelt 72 földi év ! 

Azaz 1848, és 1956 között eltelt 108 földi év ! 

***** 

Az 1956-ot követő 36 . évben – 1992-ben felbomlott az utódállamok közül kettő: Csehszlovákia, 

és Jugoszlávia, 

de:  1992-re „de jure” ( is) befejeződött a Szovjetunió felbomlása is(!), 

       valamint Jelcin, a Szovjetunió- utódállam elnöke, a Magyar Országházban BOCSÁNATOT KÉRT a   

Magyar Néptől az 1956-os cselekedeteik miatt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



Ha visszatérünk a KERESZTREFESZÍTÉS tételéhez, akkor azt kell látnunk, hogy a „harmadnap” 

fogalom, a 108 földi év a Magyar Ország számára – Trianonhoz, a Keresztrefeszítéshez képest 

2028-ban telik le,                                                                                                                                                             

ez 1956-hoz képest 72 földi év 

                                                                 Viszont látni kell még egy dolgot: 

A „HARMADNAP”, AZ NEM REGGEL HAT ÓRA ! A „HARMADNAP” AZ ÉJJEL, 0 óra, 01 perccel 

VESZI KEZDETÉT ! 

Ha ezt átszámítjuk az iménti „világidőre”, akkor a 108 évből le kell vonnunk az egynegyed napot, 

ami 0 óra 01 perctől reggel hatig eltelt, mert nem tudjuk, hogy a kettő között egyszerre, vagy 

folyamatosan ment-e végbe a Feltámadás ! Csak azt tudjuk, hogy ”reggel 6”-ra már föltámadott ! 

Ez az egynegyed nap, a 6 óra hossza: 72 : 4 = 18 földi év. 

Visszatérve az iménti számoláshoz, ha 2028-at megrövidítjük a 18 földi évvel: 2010 az eredmény ! 

AZAZ A MAGYAR ORSZÁG FELTÁMADÁSA A KERESZTREFESZÍTÉSBŐL  2010. ÉV ÉS A 2028 ÉV 

KÖZÖTT ESEDÉKES ÉS TÖRTÉNIK MEG/TÖRTÉNEND ! ( a fenti levezetés szerint !) 

Még egy dolgot fontos e tárgykörben megjegyezni, és látni – bármily furcsának hat is: 

Feltételezem, hogy nemcsak nekem, hanem másnak is feltűnt a következő dolog: ebben a 

„felbomlásosdiban” valamennyi alkotórész-állam/alakulat/nép…stb. „visszafüggetlenedett”, 

visszakapta önálló államiságát: szlovének, horvátok, bosnyákok,koszovóiak,ukránok, 

szlovákok,macedónok,crna-gorácok. Egyetlen egy nemzet nem kapta azt vissza az utódállamok 

népalkotóinak sorában: a magyarok. Alapállásban ez „csak” egy furcsaság – bár fájó furcsaság. 

Mi lehet ennek a hátterében ?                                                                                                                                      

A fenti logikai lánc erre is megokolást kínál: A szétbomlások idejében „még nem jött” el a 

Magyar Nemzet/Magyar Ország feltámadásának ideje.                                                                                         

Az „majd”,  a 2010-2028 közötti időben jövend el. 

Mint látjuk/tudjuk, a román utódállam intakt maradt, mert ott a legjelentősebb nemromán 

alkotóelem a magyarság,: a fenti logika alapján nem szabadulhatott fel/meg. Ugyanez a helyzet 

a jelen állásban „magukat kompaktnak tekintő” szerb,osztrák,horvát,szlovén, szlovák ukrán 

államalakulatokkal/-nál  is. 

Ez utóbbival egy rendkívül érdekes eset esett meg: tudomásom, - és a források – szerint 

Kárpátaljának lehetőség adódott az Ukrajnától való függetlenség/ a magyar államhoz való 

csatlakozás eléréséhez, de azt a magyar vezetés „eliminálta”. Utána lehet nézni az interneten 

is. Az ok – mely a magyar vezetésben ezt „spirituálisan”elindította –ugyanez kelletett legyen. 

Megállapíthatjuk, és láthatjuk tehát, hogy egy „fura” 36-72-108 éves periodicitás „működik” a 

magyarság, s a Magyar Ország történelmének/történetének vonatkozásában, legalább is az 

utolsó három évszázad vonatkozásában kimutathatóan. Ezek a számok – „eltekintve a 

kozmológiai jelentésüktől is – roppant érdekes jelenségek. Egyúttal tudjuk, hogy mindannyian 

fenn vannak a Magyar Szent Koronán, mint a 156 is, mely később következik.   



fentieket,s  a még következőket lejegyezte:   

Jéga Szabó Ferenc koronakutakodással  foglalkozó/gondolkodó magyar ember, a                                                                                                                                                                                           

(: „ Megszólal a Korona: a Magyar Szent Korona „vallomása” a beléépített  számok segítségével”,  

és az   „Amit mindig tudni szerettél volna a Magyar Szent Korona ’dolgairól’, (de nem volt kitől   

megkérdezni …)”  c könyvek szerzője.) 

Szegeden, 2016. Enyészet hava 29.napján.  

 …ez csak a szerző megnevezése, folytatás  van, ne hagyja itt abba az olvasást… 

 

 

Hogy a számok működését, az általuk meghatározott/meghatározható minőséget lássuk, néhány ily 

„érdekességet”  mutatok itten be: 

 

- fenti  „dolgozatom”  megírására azon nap reggelén, a korábban már csírádzott, és több 

helyen/ alkalommal kifejtett „elgondolásom” „sürgető belső kényszerrel vett rá”, hogy gép 

elé üljek, s a fent olvasható gondolatokat ’papírra’ rögzítsem…egyúttal tény, hogy az írás 

közben nem kellett gondolkodni a szöveg „mineműségén”, az magától jött sorban. Nem is 

volna ez érdekes, ha ma, másnap eszembe nem ötlik, hogy vajon hanyadik napja volt ez az 

évnek, s gyors utánanézéssel rá nem jövök, hogy a 333. napja. (Ha elfogadjuk, hogy a „666” a 

„sátán száma”, akkor el kell fogadnunk azt, hogy a 333, a 3 db háromas, az „ISTEN SZÁMA”, 

lévén a 3 önmagában (is)az „isteni háromasság” szimbóluma.)                                                                          

Így már érthető az a „sürgető belső kényszer”, melyet említettem. Sőt ! …egy néhány sor 

papírra vetése után – mivel aznap egyéb dolgaim számosan voltak, felhúztam a tojásfőző 

órát, egy pár perccel egy óra hossza előtti lejáratra, hogy addig írom, s azután félreteszem 

későbbre. Nos! A „Szegeden”-t írtam, mikor az óra felcsörgött !!!! Mi következik ebből 

logikusan ? 

-  

Igen ! Igen !  Az következik ezekből hogy „Üzenet”-ről, ISTENI ÜZENET-rőlvan szó !!! 

Így tessenek kezelni- kedves elolvasók ! 

 

- a következő tétel,- amitől  eszembe jutott a naptári napszám ( a 333)-, az a 156-os szám: 

 

A Magyar Szent Koronán létezik két 156-os szám.(pontosabban eredetileg létezett, de ebből 

az egyiket az egyik „wuduzás” alkalmával megcsonkították. A földi síkot jelentő „abroncs” 

alsó és felső gyöngysoráról van szó, melyek közül az alsó még ép, a felsőt a „Kon” kép 

felhelyezésekor „megherélték”(148 maradt). De ez nem probléma, mert az eredeti számít, 

hisz a Korona asztráltestjén ma is az van. –„Azt nem érhetik el…,” mint Molnár V. Jóska bácsi 

kifejtette egyszer! 

 

 

 



Tehát a 156: 

 

Horváth Gábor úrnak, - a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tanárának – kutatásából és 

közléséből tudjuk – legalább is én tudom – hogy a Fogadalmi Templom emléket állít a „szegedi 

gondolat”, a „Magyar Újjászületés”, a „Magyar Feltámadás” és a Nemzeti Hadsereg felállításának 

meghirdetése napjának. Ennek formája a bejárattal szembeni főfalon megjelenő Szűz Mária alak, 

melyet négykarélyos „mandorla” keretez. Ezen mandorla farkasfogas kivitelezésű, s a farkasfogak 

hegyei/töréspontok megszámolva 156-ot adnak ki. 

Ez a 156-os szám a „Szegedi Gondolat” megszületésének napja: (1919) június 5.- az év 156.napja! 

Horthy Miklós, – mint hadügyminiszter – Szegeden, meghirdette a Magyar Feltámadás, és a Nemzeti 

Hadsereg felállításának elvét, ezen a napon. 

 

Ugyanilyen „emlékező jelzés” a Dóm-téren a Trianon-kapu, melynek kovácsoltvas kialakítása 156 

kereszteződést képez. Ez a 156 kereszteződés a trianoni gyalázat dátuma emlékeztetője, mely: 

 

(1920) június 4.,- a döntés/parafálás napja – úgyszintén azon év 156. napja 

 (Ez a kapu minden év június 4.-én ZÁRVA  VAN  !) 

 

- 1988. június 6-án, Nagy Imre perének 30. évfordulóján a TIB felhívást intézett a magyar   

társadalomhoz, követelve a kivégzettek tisztességes… 

…-ez is az 1988. év 156. napja, 

 

 

Láthatjuk, hogy itt egy rendszer működik, 

 

láthatjuk, hogy itt egy rendszer működik, 

láthatjuk, hogy itt egy rendszer működik, 

láthatjuk, hogy itt egy rendszer működik, 

láthatjuk, hogy itt működik egy rendszer, 

Magyar Ország sorfordulóival kapcsolatban! 

 

 

melynek része a 36-os, a 72-es,a 108-as, a 156-os szám, mint meghatározó időtényező,  s 

egyúttal azt is, hogy ezen számok többszörösen szerepelnek a Magyar Szent Koronán, akit 

ilyen szemmel, ezen szempontból, még előttem nem vizsgált senki, s ezért nem is lehet 

ismert tényező 

  

********** 



Nézzük tovább!!!!! 

 

 

„1957 Június 15-én a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa (melyet Vida Ferenc vezetett) 

Nagy Imrét halálra és teljes vagyonelkobzásra, Donáth Ferencet 12 évi börtönre, Gimes 

Miklóst halálra, Tildy Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi 

Sándort életfogytiglani börtönre, Jánosi Ferencet 8 évi, Vásárhelyi Miklóstpedig 5 évi börtönre 

ítélte. Az ítélet az MSZMP PB előzetes jóváhagyásával született meg.” 

 

1958 jún 16. Nagy Imre kivégzése 

: 

1989 jún. 16.-án viszont Nagy Imre újratemetése történt meg 

 

Ez a három dátum – 1957.június 15, 1958 június 16, 1989 június 16 - azon évek 166. 

napja 

Ellenmondás van az elméletben?  

(különös tekintettel arra, hogy a TIB viszont a 156. napon tette közzé a felhívást) 

Találhatunk a Magyar Szent Koronán még egy 156-os számot is, mely a 72 igazgyöngy + 64 almandin 

(mennyei sík)- hoz hozzáadott újabb 20 db igazgyönggyel jön ki.Ezek a földi sík (abroncs) tetején, 

annak hátoldalán találhatóak. (Lévén, hogy azonos nemű (minőségű) elemekről van szó, az 

összevonást korrektnek tartom.) 

Nos ! A harmadik 156 ( a gyöngyök összlétszáma+ az almandinok létszáma)nem tudható mit jelképez 

(legalább is még nem tudható): esetleg Nagy Imre tényleges halálra ítélése ? 

Mivel van egy „érdekes összecsengés” ! : 

„”1958 jún.6.-án-án az MSZMP KB zárt ülést folytatott, s titkos határozatot hozott, mely 

szerint:> Nagy Imre „a Népköztársaság törvényes rendjének megdöntésében bűnös, 

különleges ellenforradalmi csoporttal” szemben szabad folyást kell engedni a törvényes 

eljárásnak.<”” (a szöveg magyartalansága nem az én „érdemem”) 

 (tehát ez a elítélés napja, s nem a formai/bírósági) 

 

> Az ítélet az MSZMP PB előzetes jóváhagyásával született meg.< 

(lásd előbbeni idézet zárómondata) 

 

-1958 június 6.-a az év 156. napja 

Tehát gyakorlatilag ez a „halálraítélés démoni dátumja”, 

…mintahogy 

a „szegedi gondolat” megszületésének napja is az az év 156. napja., a trianoni borzadálynak 

is az év 156. napja a napja. 

Fentieken túlmenően, a Magyar Szent Koronán találhatunk még további négy darab 156-os 

számot is, mégpedig a „Mindenható lemez-Öregisten lemez” középpontján. 

 

Ezeknek pontos elhelyezkedése és mibenléte a „Megszólal a Korona” c. könyvben, szövegileg 

a 189.oldalon (kétszer is), és a 190.oldalon, térképileg a 187.oldalon beazonosítható. 

************** 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Don%C3%A1th_Ferenc_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gimes_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gimes_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tildy_Zolt%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9ter_P%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kop%C3%A1csi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kop%C3%A1csi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nosi_Ferenc_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rhelyi_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Szocialista_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Szocialista_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt


 

(:Arra kérek minden ezt olvasó, és a feladatra felkészült nemzettársamat, ha a fenti 

adatsorokat ki tudják egészíteni, - akár a 36-72-108 évsorok adatanyagainak kiegészítése, 

akár az évek 156. napjainak történéseivel kapcsolatban***, azon felismeréseiket részemre a 

disztukor@disztukor.hu címre küldjék meg, hogy egy komplettebb adtahalmaz képződhessék 

e tárgykörben.:) Ígérem, hogy a forrás anonim marad, kivéve, ha írásban kéri a megnevezést.) 

 

 

Egyúttal arra kérek minden nemzettársat: 

 

Fenti gondolatokat terjessze,  

a szónoklatra hivatottak a szószékről, a politikai szereplők a mindennapi 

megnyilvánulásaikban, az „egyszerű emberek” a mindennapi beszélgetéseikben…illetve 

minden ezt elovasó az általa elérhető levelezési és közreadási eszközzel…mindegy, hol, ki, 

mikor,… adja tovább : az számít: a fejekben ott legyen ! 

A tudati részegységek a Mindenségben összeadódnak, s erejük ALKOTÓ TÉNYEZŐ. 

 

Közreadtam 2016.év december 5.-én, a Magyar Összetartozás emléknapján. 

Kapják-tőlem: Magyar Ország közjogi és egyházi vezetői, társadalmi szervezetek 

vezetői,külországi magyar szervezetek vezetői, hírközlési eszközök vezetői, és a barátaim. 

Részletes felsorolás a 2. számú mellékletben található.(a két melléklettel teljes az anyag) 

 

mailto:disztukor@disztukor.hu

