íisrt*'lt Lxkr'sságl
ket nagy 5a* r€n c5* Értc, pp leitrt knrrrr *'*t yu r: H I Fldxse _H Blil P}, Íl'!.n n r'r i rtg*l .icn ő
urseiiggyűldsi k*puiselrjnk knahenjárására kcr.ee'l 5 nrÍílldFt rendhívLjli ti*rnn5atásfopn
rÉsa*sÍtgt{et6erara c*á{ |
Efoh#i na nss**gbs* a tele;püf*c iiftal a r el mú t É'*q k b*rr fa l }ta rrr*a*tt ados *i*gxin lr jn l*n i#x
T*l]*pÜ lss{i

tt

f

l

r'*sr*t rssrdea n i t*df*r k,
A ialr: kri'lbizt+nsá5a *rd*keb*:n j#14' nn'utmber 5-Én nnegalakulr ar Egeraraesili P.*lgár#r
Egya_lület, m*!y*ek veretd}e sgrrlbns AttíÍa"EEr,itnn rl*relnÉnt ntegÉecs:fr*nía
p*lg*rőrokrta$t, hogy *len rgvid időEeeh atatt 30Ü dra sroipá}at*t tr=l'lesÍtettek
Új u't*a fel#dg tertt*trÍ iránysba lehprlirx*etuk rz ut*t, *r*gy}árhatt:bbá vá[o,rt nlnk seámára,
akík abbóJ az irá*yhÉl kurpéltiie meg B Éeáfu Fer*nr rttcát. tern_lé'rz*Éesen fuoríát ís kerülr a
híd ra

'

& t*n:gtfibefl tÜlr,b Év* els;árac{t. es Í}a#fan vesa*ly**sÉ vÉltfe*yfrf t 6*raá Lánzln
alpintechnikávai trkeres*n l*ivágta, rn*fÍyel tbbb gzálee*r f*rinsÜt sndrÜltuftk ffiEg tsl
o

nkn rrnán'yeatnak'

Tovtbbá a Fd utc**, a tcb{: Év*ell:any,*go{t jardákrút l*takerítottali'' g rgltgeteg rárakódott
fóídet, és f{:ve|, illetv* a í{ossr;th Lajol utra *E:Yel hnl1'eirt útpadfoa i*iie*st r'Égeltünk
[

á

l

lagr:r'tegóviás ee tjá.bó{}"

9aer*tn*rn kusröneternet kifejelrri a falr;ban Éld hnlland Íalc*salnkn*k, akikrrek any*gí
tár:nogltásávalsrinvpnalar T*iapo nrÜsorral ajéndékozxu$t r*eg a gyernrekeket,
Elkósiult Egeraracsa *lső Betlehelne, €5 Karácsun'f*ja.
Erúton 5e*rstJtÉftl m*gkörecirtrri &ognár Tibor úE}etrJr fP5|ö és flfaragónltrrak' lrCI5y
bJkÉsÍitett*l [alu Betleh*met, ünÁbps Attílának nagYsll E+fu társeűal*,i or,unka.lje
sreretnérn megkoslönrti nrely*t a falu ardekahg* eddig tett. *s t*sr.
l{ösabnetertlrt s{eratnÉrn kÍf*je:ni a* lK57T-ben clnlgc*lo lanyclfunak. Ésa falrrban s*lg*eó
korrnunká5nknak, ag ndaado munkájukÉrt!
Kíuánok #nokr'tefu álds}tt, békns, boldag fi.arácsot"lyt!
EÍ,rán*m, llcgv *t elkövetkgeendrí 2ű3,5-*s Évben a #rar&ilt, e7 na:szeÍ*gás, ax
eg'trÜttgoncta?kgdilr jafÍern*'aze rninderr*apjaink*t. Ehhel kíván*fu jl erőa. eg*saságet,
k1tart á3t, tr* kr.rÍvet Éstel ki yj,*kj|ü

j i;i'i '-r'-,rot
"../. -_"..!?L.' :"j rydJ
,_-;"Únhcítdldn-"
,. ..':
ptrAg*rrae'*e, ',.'"". ':".

.-

'

":,11,

":.:.t,i.::1r t

:.4

^o_*,.1*.",,-.

:n,
'rl

'::j
.

Í

