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TĹ s zŁ:It Cí -nz :tt

A f:I szőLalási I
klpcs:Ióđó kérés

;hall;aťásr n té.náj á}n>z

A f:Iytltásner ki:n:I:rén r L:s:rci tér:r L:vő áLIep>tlk
kozüI is r bölcsőćl= hátsók:rítésérél L>vő, ryár óŁe :tŁ
trláIhetó - ;z:nétha'lnazt - rn:ly::k =Ltrkrrítását nár
több :s:tb:r kért=n.

tliá:yrl: n ret e f lj te uéđ:L n:t, e n=ly:t r perkbrr I:vő
őriir próuáltrk n:Jvllósítari.N=n 1áŁ:n r f :1sz=r=lt kl-
n:rt :lő.yét, ,iaí', ;r:n látjl l t:rül:t:t e räuéayz=ttőI.

Ez).1 r t:riil:t:: több éiĺ= r:n ta.3:rsztrltrn e fák;lllyr.
zäsát, rz ĺíu:đr il:Ll:tt 1:ĺrő I::n:l>t:s épiit>t:rkéIy=-
it :léri r fák nl;lssá31r. A p:-részJ:nbe l fák>:r n:;Łrlálhrtó,
en:ly véI:néry:f,.37:rírt ' rirc5 jó hrtásseI lz lduerrrjŁszó
Iý "r 

n:k:k :;és zsé1ér = 5 J o.

'{iet.hr :If =I=jt:ttük velĺe r ré;i i.lők k:rtłs házrirek rđ-
irr'rrit' L:,=1E,hrng és t':. nész:Ĺ:s=-r r _ lát tá'ly - szépér_
zékíi:k j rĺíŁásárr irá-ryr1ó =lő:y:it is.
niárĺ:Il n r sz:n'.:.t:'s:1é;ry:k f >r.rt'ertásá-rrk n.r1őrzését, vl51
rzrk póerását.

T:rinész:t.:s,lnllr .ni:đ=rki a kör l.r"z:tér:,kl'rce'ntrál,hise:lr
l.r:lk =l.őlyét és ľrátrályát nirđ:.r arp látjr.

A'z IlIés rtcábe;r r kisbrlt:k :lőtt :Iylr n::r-ryiséĺű röra_
k:ríilt nár össz:tlklrításkrr kiyét:Ir=,hrEy l f.á}ę ;yök=r:i
)'z :lf >Jylsatrťt sôröskrpeklkkrl és e félđ=cis iteltiv:y
nűĺryrg kĺplkj ri irrl t:.rített.
a,z rĹcár --ki;ü ttélőtl z 3z=néIy=k láŁvá:yl łIýsz=rrí=r aI-
vis:Ih:t':tI:r, hrr;:skrđás,rk, repí szirtrr nár élł=k ótr
n:J5 zü:teth:t=tl =r?

A köz n:yhrllgrtásrkrn :lha'l;zrttlk g:Jyr.ló;ítás a łz 1=;több
:s:tb:e :Inrřeđ, ÝaŁý részb>i telj:síi.tr.. Ezal n=;ĺhrli1ltásek
-ł 1 lzál ikk rr' 1 : rréł =k h ltás :s lk,'tr r 1z r zrkc r . =l n.r1.đ rt! r.Ę e!
e köuetk:ző éub:r szán:l is kérh:tié:ĺk rzrktóI,ekikĺ:k f =1ą-łrtĺk e kérés:k n=;ĺrrlĺ5sításe.

ĺ'átĺ:k és :1uesirnk e h=lyi 1rpbar péLćlrértérrí körayezetet,
1 közösségr yalóber aaJĺ)a f :irŁrs =1'=ns:e n=;ullós.íŁás:ek'đe
írjre ĺissza..térv: rz':1:jér 1=írtlkrr - a:sťrhe;iy:rn:kr:k -
éí,=.u e Főĺrá.r:s k:z:Iéséu=r 1=uő útszaklszŁ .r: ráIvárir tértől
i-re''ítĺ 1 a>záiőIąJ, és r).n lát:r- :lőr=Iépést..
xíi1ö':6s:í r klrácsjaľi fé'llárrlI ::láreszt>tt lít5arkrsz .]':.n

-ryríjt ür.r:pi heĺyĺ}aĹ:t r több hórrpjl JI ll:.n seáltítrŁt,asár-
ui Ŕĺt=tt lri"öoéoyz;tt:I és] a 1:tört f rá3rakkeI, e.n=lyr: f=L-
k:ríilt=k r đíszítés:k;

Tiszt:1:Łt=1 uár:n váIeszrket.

Brđr"o:st ,2lL6. đ:c:nber rL.


