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Egervár község önkor-
mányzata még tavaly ősszel
nyert 5 millió forintot a Magyar
Falu Program keretében az
óvoda udvarán lévő játszóudvar
fejlesztésére. Az elmúlt hetek-
ben elkezdődött a régi játékok
bontása, valamint az új ele-
mekhez szükséges talajelőké-
szítések. Július folyamán folya-
matosan érkeznek az új játékok,
összesen 9 db, a rugós játékok-
tól egészen az új csúszdás várig,
de hinták, ügyességi elemek, és
egy új babaház is érkezik.

Az önkormányzatnál figyel-
tek arra is, hogy a régi játékok

Játszótér-fejlesztések Egerváron

is hasznosuljanak, így például a
régi csúszdás torony egy fel-
újítást követően a település
dénesfai részében került fel-
állításra, és ez lesz a sorsa a
régi babaháznak is. Azért ez
lett az új helyszín, mert a tele-
pülésen élő kisgyerekek közel
fele azon a környéken él, rá-
adásul ezzel a fejlesztéssel két
éven belül már a második köz-
téri játszóparkot kezdik kiala-
kítani, és a falu vezetése ígéri,
hogy mind a kettőt tovább
fejlesztik, sőt a falu déli végén
is terveznek egy újabb ját-
szóteret.

A sikeres pályázat segít a fejlesztésekben.

Hetedik esztendeje tartó fel-
újítási munkálatsorozat ért vé-
get idén tavasszal Nemesapá-
tiban melynek köszönhetően a
helyi templom, a templomkert
és a plébánia is megújult, Öreg-
hegyen pedig fénykereszt ka-
pott méltó helyet. Dr. Udvardy
György veszprémi érsek ün-
nepélyes keretek között megál-
dotta és a hívek részére átadta
az elvégzett munka gyümölcseit.

Mint azt , aSzeghy Csaba
település korábbi plébánosa
elmondta, az 1775-ben épült,
rendkívül ritka Szent Miklós
titulusáról elnevezett templom
két lépésben nyert felújítást
2019 és 2020 között összesen
25 millió forint bekerülési költ-
séggel, melyet az egyházköz-

Megszépült templom és fénykereszt is várja a híveket Nemesapátiban

ség finanszírozott. A munká-
latok során a templom teljes-
körű felújításon esett át az alap-
zattól a megújult kupoláig. A
helyiek másfél millió forintnyi
adományának köszönhetően pe-
dig immár térkövezett járda
vezet a templomkerten át a
felújított kápolna és stációk
között.

Csaba atya rámutatott, a
helyi közösséggel karöltve
2014-től kezdődően olyan sike-
res munkát végeztek, melynek
köszönhetően ma már gyö-
nyörű környezet várja a híveket
és minden értéket sikerült meg-
óvni, esetenként a teljes pusz-
tulástól.

Dr. Udvardy György veszp-
rémi érsek méltató beszédében

kiemelte, milyen értékes az a
munka, amit a hátrahagyott
esztendőkben a helyi keresz-
tény közösség, az önkormány-
zat és a plébánia végzett. Kö-
szönhetően az odaadó munká-
nak a helyi templom hosszú
ideig otthont nyújt majd a hit
gyakorlásához, szolgálja a kö-
zösséget.

Mérnyei Sándor, Nemes-
apáti polgármestere az esemény
kapcsán lapunknak elmondta, a
plébánia és az önkormányzat

mindenkor remek kapcsolatot
ápolt, melynek e jeles napon jól
látszik az eredménye. Ki-
emelte továbbá, hogy a telepü-
lés közösségi életében is min-
dig jelen volt az egyház, a val-
lás. Ékes példája ennek, hogy a
templom megszentelése után az
Öreg-hegyen, mintegy 1.2 mil-
lió forintnyi adományból fel-
állított, 7.39 méter magas fény-
kereszthez várták a helyieket
egy közös piknikre.

Gellén SzilárdDr. Udvardy György érsek áldotta meg az elvégzett munka
gyümölcseit.
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Egerváron a várkastély felé
vezető járdát még 1968-ban
készítették, amikor a vár akkori
felújítása befejeződött. Azóta
már csak az emlékezetben él a
kép, hogy valamikor az úttest-
től külön is ki lehetett sétálni a
várkastélyhoz. A járófelület
szép lassan széttöredezett, és
tönkrement, és jelenleg már
csak elvétve lehet felfedezni
néhol aszfaltdarabokat, minden-
hol a növényzet lett az úr.
Pedig az úttól elválasztott jár-
dára nagy szükség volna, hi-
szen a járműforgalom egyre
nagyobb a szakaszon, és már
halálos balesethez is vezetett,
hogy csak az út szélén lehet
menni.

Az aktuális önkormányza-
tok mindig figyelték a lehető-
séget, hogy pályázat útján új
szakaszt építsenek a gyalogo-

Évtizedes hiányt pótolnak

soknak és a kerékpárosoknak,
de eddig nem jártak sikerrel a
próbálkozások. De csak eddig,
mivel most sikeres lett egy pá-
lyázat, amit az önkormányzat
nyújtott be a Magyar Falu
Programba, és amin 40 millió
forintot nyertek kerékpárút épí-
tésére. Az új szakasz a falu
központjától indul, így a Vár
utcai meglévő járda felújítása is
megtörténik, és a járófelület
kiszélesedik 220 cm-re.

A beruházás során villany-
oszlopokat is át kell helyezni,
valamint a rétben található víz-
elvezető árkok felett is 2 új híd
létesül. Jelenleg a tervek enge-
délyeztetés zajlik és a település
vezetése úgy számol, hogy
legkésőbb jövő tavasszal már
birtokba is vehetik a gyalo-
gosok és a kerékpárosok az új
létesítményt.

A biztonságos közlekedés miatt is fontos a beruházás.

2021. május 23-án, a vas-
boldogasszonyi Községi Nép-
dalkör Egyesület fiataljainak
lehetőségük nyílt megméret-
tetni magukat a Vasváron meg-
rendezésre került népzenei ta-
lálkozón és a KÓTA Aranypáva
Népzenei Térségi és Országos
Minősítőjén. Kiemelkedő ered-
ményekkel gazdagodhattak, kö-
szönhetően szorgalmuknak és
ifj. Horváth Károly szakmai
útmutatásának.

Az országos minősítőn, a
„Vasboldogi Leányok”, Bog-
dán Virág Erzsébet, Kálmán
Karolina Kálmán Rozinaés ,

Vasboldogasszonyi sikerek
– citerás-énekes leányoktól

citerás-énekes triójukkal „Arany
Páva Díj”-at kaptak. Kálmán
Karolina szólóének kategóriába
szintén „Arany Páva” minősí-
tést ért el.

Bogdán Virág Erzsébet elő-
ször állt szóló citera kategóriá-
ban zsűri elé, a térségi minő-
sítőn „Kiváló” fokozattal díjaz-
ták, így indulhat az országos
minősítőre.

A népdalkör büszke fiatal-
jaira, akik kitartásukkal, len-
dületükkel és vidámságukkal
emelik a csoport nívóját!

Községi Népdalkör
Egyesület Vasboldogasszony

A „Vasboldogi Leányok”, balról jobbra: Bogdán Virág Erzsébet,
Kálmán Karolina, Kálmán Rozina.

Egervár központjában, még
tavaly ősszel készült el egy 450
négyzetméteres rendezvénytér
az és azáltalános iskola
önkormányzati hivatal mögött.
Akkor az önkormányzat útfel-
újítást is rendelt a kivitelezőtől,
amit az iskola felújítása miatt
későbbre toltak, hogy nagy
munkagépek ne tudjanak kárt
tenni az új útban. Tavasz végén
elérkezett az ideje az elmaradt
beruházás megvalósításának,
így az iskola hátsó bejárata
végig aszfaltborítást kapott
több mint 500 négyzetméteren.
Az érintett útszakaszon rend-
szeren jelentkeztek kátyúk,
amik folyamatos problémát

Út és parkoló fejlesztése
okoztak az autósok számára, a
karbantartások ellenére. Az új
réteg remélhetően tartós megol-
dást jelent az arra haladóknak.

Az előbbi munkával párhu-
zamosan a település más részén
is zajlott burkolaterősítés. Az
óvoda mögött kialakított új
parkoló még a tavasz elején ka-
pott egy vastag vöröskő réteget,
hogy később aztán tovább
erősítsék, ám a tavasszal lehul-
lott rengeteg eső egy időre
megállította a folyamatot. Eger-
vár önkormányzata még év
elején tudott kedvezményesen
mart aszfaltot vásárolni a Ma-
gyar Közúttól, amit erre a
területre szántak. A mostani

száraz idő lehetővé tette, hogy
ez az anyag is a parkolóra ke-
rülhessen, így 10 cm vastag-
ságban lett a leendő parkolóba
terítve, és úthengerrel tömörít-
ve. Az óvoda dolgozói, és a

szülők ősztől már ebből az új
parkolóból tudják majd meg-
közelíteni az intézményt, ami
balesetmegelőzési szempontból
jelentős előrelépés az ovi éle-
tében.

Folyamatosan újulnak meg a burkolatok.
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A Kispáli Kertbarát Egye-
sület június utolsó hétvégéjén
tartotta a Szent Iván napjához
kapcsolódó programját az
Ifjúsági Háznál. Elsőként Vég-
vári Viktória dietetikus az
egészséges tartósítási módokról
tartott előadást, hogy milyen
módszereket érdemes válasz-
tani, amelyek segítségével a
leginkább megőrizhető az eltett
zöldségek és gyümölcsök ízél-
ménye és beltartalma.

Ezt követően Apagyi Zsolt
mutatta be saját gyártású gyü-
mölcsleveit, amelyekhez az
alapanyagot egy korszerű eljá-
rás segítségével, a liofilizálás-
sal tartósítják. Ez a technológia
lehetővé teszi, hogy tartósító-
szer hozzáadása nélkül is
hosszú ideig megőrizzék minő-
ségüket az így előállított termé-
kek. 8 féle gyümölcsitalt kós-
tolhattak meg a résztvevők.

A délután folyamán a kéz-
műves sarokban Orot Istvánné
gyöngyfűző vezetésével a gye-

Szent Iván-nap Kispáliban
rekek elsajátították a gyöngyö-
zés alapjait és színes, kreatív
ékszereket készítettek. A Kis-
páli Gasztroangyalai főzőcsa-
pat gondoskodott a vacsora el-
készítéséről, amelynek közös el-
fogyasztásával zárult a program.

Böde-Tóth Zsanett

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma pályázatán Kispáli
Község Önkormányzata 5,9
millió forint támogatásban ré-
szesült, amelynek köszönhe-
tően 2021 júliusától egy éven át
30 klasszikus zenei előadás va-
lósul meg a településen. A
program célja, hogy a köztere-
ket rendszeresen élő komolyze-
nével töltse meg és a kistele-
püléseken is közösségi élménnyé
válhasson a klasszikus zene.

A programot 2019-ben in-
dította a kulturális államtitkár-
ság, de 5000 fő alatti települé-
sek idén először pályázhattak.

Tér-Zene program Kispáliban
A Tér-Zene koncertek helyszí-
ne a ,Kispáli Rendezvénypajta
ahol a nyári hónapokban min-
den vasárnap 18 órakor kez-
dődnek az ingyenes szabadtéri
előadások. A zenei sokszínűség
jegyében hétről hétre változatos
stílusú zenei programok lesz-
nek hallhatók: jazz, operett,
musical, népzene, vonós-, fú-
vós- és ütőegyüttesek. Az ak-
tuális programkínálatról a te-
lepülés közösségi oldalán lehet
tájékozódni. A program szak-
mai partnere a Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft.

Böde-Tóth Zsanett

Egerváron is elindult a
használt sütőolaj gyűjtése. A
településen 2 helyen lehet el-
helyezni a zárt edénybe töltött
használt olajat. Az be-óvoda
járatánál, és az konyhaiskola
felőli bejáratánál egy-egy nagy
sárga szemetesbe történik a
gyűjtés, hogy aztán elszállítva
újra hasznosítsák azt.

A programnak több előnye
is van, egyrészt a lefolyóba,
vagy más helyre öntött fáradt
olaj hatalmas terhelést jelent a
környezetre, így a tudatos gyűj-

A használt olaj is lehet hasznos

téssel segíthetünk is a környe-
zetünk óvásában, másrészt min-
den egyes liter 25 forintos tá-
mogatást egy helyi civil szer-
vezetnek. A gyűjtés kedvezmé-
nyezettje az Egervár és Környé-
ke Közösségi Összefogás nevű
szervezet, amely gyerekprogra-
mok szervezésére fordítja majd
a bevételt. Az egyesület jelezte,
hogy július 24-én szombaton,
családi napot szervez a Pince-
dombon, ahová minden érdek-
lődőt várnak nem csak Egervár-
ról, hanem a környékről is.
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1885. május 13-án lett ren-
dezett tanácsú város Zalaeger-
szeg. A hagyományok szerint
mindig a május 13-hoz legkö-
zelebb eső pénteki napon
szoktak megrendezni az ünne-
pi közgyűlést, ami idén május
14-én lett volna, de a korona-
vírus világjárvány miatt ez a
rendezvény is elmaradt, így
csak az első polgármester, Ko-
vács Károly (1885-1895) em-
lékkövét koszorúzta meg az-
nap polgár-Balaicz Zoltán
mester.

Az ünnepi közgyűlést csak
halasztással, június 25-én tud-
ták megtartani a járványvé-
delmi szabályoknak megfele-
lően. Reggel közösen imád-
koztak Zalaegerszegért és min-
den polgáráért a Mária Mag-
dolna Plébániatemplomban,
ahol a római katolikus, a refor-
mátus és az evangélikus egy-
ház helyi vezetői mondtak
áldást.

Az ünnepi közgyűlés a vá-
ros dísztermében zajlott. A
résztvevők megtekintették a
rendezvényre készült kisfil-
met, Já-dr. Besenczi Árpád
szai-díjas színművész, a Heve-
si Sándor Színház igazgatója
verset szavalt, ifj. Horváth Ká-
roly zenésztársaiés műsort
adtak, majd Balaicz Zoltán
polgármester és dr. Rétvári
Bence miniszter-helyettes (Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma) mondtak ünnepi beszédet.
Dr. Rétvári Bence egyebek
mellett arról szólt, hogy „mi,
magyarok egy nemzet és nem
egy nemzetiség szeretnénk
maradni” 1100 éves büszke
nemzetként. „Nekünk nincs
mit szégyellni a történelmünk-

Zalaegerszeg ünnepelt
Közgyűlés a 600 éves évforduló jegyében

ben”, mindig „csak azt akar-
tuk, hogy minden birodalom
vagy minket körülvevő állam
hagyja, hogy a saját munkánk
eredményeiből tudjunk gazda-
godni” – tette hozzá.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter kiemelte:

– Mindig büszkén emleget-
jük városunk 774 évvel ezelőt-
ti, 1247-es első írásos említé-
sét. Az oklevél szerint már
akkor is kőből épült templom
állt itt, vagyis az alapítás bi-
zonyosan korábban történt.
Idén azonban a várossá válás,
a várossá alakulás egy másik
fontos pillanatát idézzük fel.
Zalaegerszeg egy 600 évvel
ezelőtti, 1421-es oklevélben
szerepel először mezőváros-
ként, latinul oppidumként, ami
a középkorban már egyfajta
önkormányzatiságot is jelen-
tett. Az első ismert városbí-
rónak, a mai polgármester
elődjének nevét is ebből az
időszakból tudjuk, Mihály
deáknak hívták, neve pedig
arra utal, hogy írástudó volt,
ami ritkának számított ak-
koriban egy vidéki mező-
városban. A későbbi adatok
alapján a városbíró mellett az
elöljáróságnak 12 tagja volt,
12 esküdt, tulajdonképpen a
mai 17 fős képviselő-tes-
tület elődje. Kiadványaikat
évenként, pünkösd előesté-
jén pecsételték meg a tele-
pülésünk védőszentjét, Mária
Magdolnát ábrázoló pecsét-
nyomóval.

Az ünnepi közgyűlésen
posztumusz díszpolgári cím-
ben részesült néhai Fischer
György Munkácsy-díjas szob-
rászművész, a kitüntetést gyer-

mekei, ésFischer Judit
Fischer Bence vették át.

Pro Urbe díjat vehetett át
dr. Bérces Edit ultramaratoni
futó, világcsúcstartó, világ- és
Európa-bajnok, Magyarország
minden idők legeredménye-
sebb ultramaratoni futója, va-
lamint , a DeákKiss Gábor
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója.

A tavalyi ünnepi közgyűlés
keretében helyezték el a dísz-
teremben Zalaegerszeg első,
1247-es írásos említésének do-
kumentumát, azt a 774 éves
oklevelet, melyben Zlaudus
veszprémi püspökre ruházták
át több, Zala vármegyei plé-
bánia, köztük a zalaegerszegi
Mária Magdolna templom
oltárának jövedelmét. Ez az
oklevél említi először a város
nevét, még „Egurscug” formá-
ban. Az idei jubileumi eszten-
dő méltó arra, hogy a 600
évvel ezelőtt keletkezett, Zala-
egerszeget először mezőváros-
ként említő 1421-es oklevél
írásképében rekonstruált pél-
dányát is ebben a vitrinben
tárolják. A dokumentumot
Zalaegerszeg díszpolgára, dr.
Gyimesi Endre, volt polgár-
mester, címzetes levéltárigaz-
gató és főle-dr. Bilkei Irén
véltáros, címzetes igazgató, az
oklevél, valamint a korabeli
várostörténet kutatója adta át
Balaicz Zoltán polgármester-
nek, aki végleges helyére tette
a Zalaegerszeg első mezővá-
rosi írásos említését tartalmazó
oklevelet.

2020. februárjában nagy
örömöt és lelkesedést keltett a
megyeszékhelyen az a hír,
hogy a párizsi Francia Foto-
gráfiai Társaság gyűjteményé-

ben előkerült egy Zalaegersze-
get az 1840-es években, mint-
egy 170 évvel ezelőtt ábrázoló
dagerrotípia. A képen Zala-
egerszeg főtere látható egy
piaci napon, az Arany Bárány
vendégfogadó emeleti ablaká-
ból fényképezve. Az eddigi
kutatások alapján feltételez-
hető, hogy a fotográfiát Au-
guste de Gerando készítette,
aki Teleki Blanka húgát, Teleki
Emmát vette feleségül. Augus-
te de Gerando könyveivel és
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején tett dip-
lomáciai szolgálatával segítet-
te Magyarországot. 1845-1847
között körbeutazta a Dunántúlt
és visszaemlékezései alapján
tudjuk, hogy 1847. június 14-
én, hétfőn részt vett Zalaeger-
szegen a Zala vármegyei tiszt-
újításon. Másnap, 1847. június
15-én, kedden piacnap volt,
így talán akkor, 174 évvel ez-
előtt készülhetett a dagerrotí-
pia. , adr. Kostyál László
Göcseji Múzeum igazgatója és
Béres Katalin főmuzeológus, a
dagerrotípia helyi kutatója
jelképesen átadták a város
közösségének a Zalaegersze-
get 174 évvel ezelőtt ábrázoló
kép nagyított másolatát. A ké-
pet Balaicz Zoltán polgármes-
ter vette át és a Városházán
helyezi el.

A záróbeszédet Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő
mondta.

Még az idei, jubileumi
évben, a 600 éves évforduló
jegyében elhelyezik a történel-
mi belváros területén az első,
1421-ből ismert városbíró, Mi-
hály deák szobrát, Farkas Fe-
renc Zalaegerszegért díjas
szobrászművész alkotását.

Az ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket adtak át.
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Az Egervári Sportegyesü-
letnél, a focicsapat szponzora
Kulcsár Béla lett, így a nevük:
Vasi-Aszfalt Gép Egervár. Már
januárban megkezdődtek az
edzések edzőPecsics Tibor
vezetésével. Edzőmérkőzéseket
játszottak Telekes és Szent-
györgyvölgy csapataival. A ser-
legek átkerültek a közösségi

Ezüstérmes az egervári focicsapat

házból az öltöző épületébe, s az
egyesület vásárolt egy hűtő-
szekrényt.

Pótoltak egy ősszel elma-
radt bajnoki mérkőzést. A csa-
pat egyik játékosának, Horváth
Zoltánnak megszületett máso-
dik kisfia. A pályák gyomir-
tózása és gyeptrágyázása Kor-
buly Kálmánnak köszönhető. A

fűnyírást az önkormányzat dol-
gozói és a csapat játékosai,
Bóbics Gyula Gángó Rolandés
végezték. A pálya hengere-
zéséről Bóbics Gyula gondos-
kodott. A sportorvosi vizsgála-
tok és az igazolások elrende-
zését Bertók József intézte. A
csapat tagjaira lehetett számí-
tani a fű összeszedésénél és a
pálya meszelésénél is.

A Facebook oldalukra a
fotókat ésPapp Andrea Ber-
tókné Kovács Veronika készí-
tették. Az öltöző takarításáról
és a mezek mosásáról az ön-
kormányzat dolgozói gondos-
kodtak. A mérkőzés utáni fala-
tokat a Sport Büfé biztosította.
Az idegenbeli mérkőzésekre a
polgárőr egyesület buszával
utaztak. A győztes meccsek utá-
ni koccintáshoz az üvegpoha-
rakat a Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élők Egyesülete
(MOFE) ajánlotta fel, valamint
a májusi bevé-Csetreszkert
telének egy részéből az egye-
sületet támogatta.

Felső sor, balról jobbra: Gángó Károly egyesületi elnök, Kulcsár Béla névadó szponzor, Bertók
József csapatkapitány, Simon István, Sebestyén Dominik, Kondor Ádám, Kovács Dániel, Ku-
rucz Dávid, Romoda Csaba, Gothárd Krisztián, Pecsics Tibor edző. Alsó sor, balról jobbra: Papp
Krisztián, Koltai Adrián, Sebestyén Patrik, Horváth Zoltán, Gángó Roland, Farkas Gergő, Balogh
Adrián és Bóbics Gyula kapusok. A képről hiányoznak: Németh Patrik, Pörösei Richárd, Szijártó
Balázs, Bödey László, Magyar János.

Egerváron a templommal
szemben lévő Derék-hegyen áll
a falu hegyi kápolnája, ami a
18. században a Széchenyi csa-
lád pihenőházának épült. Az
Egervári Helytörténeti és Köz-
ségszépítő Egyesület 1992-ben
kezdte el felújítani az akkor
már igen romos épületet, és
1994-re mint kápolna készült
el, amit Szent Péter és Szent
Pál tiszteletére szenteltek fel.

Azóta minden év június vé-
gén hegyi misét tartanak, ami
idén sem volt másképp.

Péter-Pál napi hegyi mise
Június 27-én került sor

az idei eseményre, ahová a
környező településekről is
szép számmal érkeztek, és
Kiss Gábor esperes mellett
Nagykutasról Gyöngyös Ba-
lázs atya tartották a misét. A
jó idő és a csodás panoráma
már alapból nagyszerű han-
gulatot adott a rendezvény-
nek, amit csak tovább foko-
zott és segítői-Oláh Gusztáv
nek sertéspörköltje, valamint
az estébe nyúló zene- és
énekszó.

A megyei III. osztályú bajnok-
ság Északi-csoportjában a 2. he-
lyet szerezték meg idén. 26 mér-
kőzésből 20 győzelem, 2 döntet-
len, és 4 vereség volt. A gólki-
rályi címet a csapat játékosa,
Kovács Dániel érdemelte ki 50
góllal. A kupák és az ezüstér-
mek átadására az utolsó mérkő-
zés után került sor. A csapat ka-
pusa, abbahagytaBóbics Gyula
a labdarúgást, lecserélésekor kö-
szöntek el tőle. A továbbiakban
a kapus lesz.Balogh Adrián

Terveik a jövőt illetően az
aranyérem megszerzése és pá-
lyázati forrásból az öltöző fel-
újítása. Bíznak a sérült játéko-
sok mielőbbi felépülésében, az
edzések minél nagyobb létszá-
mú látogatásában. Remélik,
hogy a csapat továbbra is jó
közösség marad, sok felejt-
hetetlen programmal.

A csapat köszöni mindenki
támogatását és segítségét, és
természetesen a szurkolást. Haj-
rá Egervár!

B.K.V.
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Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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Május 29-én, szombaton ke-
rült sor a rómaiEgerváron
katolikus templomban a bérmá-
lásra. A 26 fiatalnak dr. Székely
János, a Szombathelyi Egyház-
megye püspöke, felkenés útján
közvetítette a Szentlélek aján-
dékait a bérmálkozók számára.

Bérmálás és elsőáldozás Egerváron

Június 6-án az elsőáldozás-
ra is sor került. Az eseményen
33-an vehettek részt. A szentmi-
se alatt a gyermekek versekkel
és énekekkel fejezték ki a hitü-
ket, és felkészültségüket, majd
életükben először áldoztak és
magukhoz vették az ostyát.

A bérmálkozó (balról) és az elsőáldozó fiatalok.


