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Bemutatkozik az új káplán 
Gájer Lászlónak hívnak. 1983-ban születtem 

Szombathelyen. Nevem is nyugati, határszéli 
származásomra enged következtetni. Gyermek-
koromat Gencsapátiban, egy Szombathelyhez 
közeli faluban töltöttem. Nagy élményt jelentett, 
amikor elkezdtem – 6 évesen – a templomban 
ministrálni. Látva a szolgálatot, melyet a pap vé-
gez és melyet valódi mélységeiben akkor még 
nem értettem, nem érthettem, már egészen kicsi 
koromban megszületett a szívemben a papi hiva-
tás csírája. Életemben egy olyan szakasz kez-
dıdött, felnıtté érésemmel együtt, mely késıbb 
válasz volt II. János Pál pápa felhívására, aki 
élete vége felé tartva meghívta az egész Egyhá-
zat az Eucharisztiáról való elmélkedésre (Mane 
Nobiscum Domine, 4).  

A Szentlélek eredményesen munkálta életemet, 
így jelentkeztem 18 évesen papnövendéknek. A 
papi szolgálatra a budapesti Központi Papnevelı 
Intézetben készültem, melyet igazán alma mater-
emnek érzek mind a mai napig. A lelki és szellemi 
élet, mely ott körülvett, segített megvalósítani azt, 
amit a szenttamási teológia így nevez: Gratia non 
destruit sed supponit et perficit naturam (A kegye-
lem nem lerombolja a természetet, hanem ráépít 
és tökéletesíti azt). Professzoraink és elöljáróink 
kitartó munkája árán sikerült nekünk papnövendé-
keknek kibontakoztatni a bennünk rejlı természe-
tes képességeket, miközben elsajátítottuk az 
imádság iskoláját is. Jómagam a keresztény filo-
zófia területén mélyítettem el ismereteimet, majd 
késıbb kezdtem el foglalkozni behatóbban az 
egyház jogrendjével.  

Jelenleg a doktori iskola hallgatója vagyok a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karán és Bíboros Atya megbízásából a Kánonjogi 
Posztgraduális Intézetben plébániai munkám mel-
lett a licencia fokozat megszerzésén dolgozom.  

A köteles tiszteleten túl személyes nagyrabe-
csüléssel tekintek Erdı Péter bíboros úrra, aki 
felvett az egyházmegyébe és megbízott a jelen-
legi szolgálatommal is. Ahol a püspök, ott az 
egyház, mondták a régiek. Így tekintek én is rá, 
mint Isten eszközére köztünk. Hálával tartozom 
továbbá Philip A. Crossey atyának, akit gyónta-
tómul választottam és az évek során mind a 
könnyebb, mind a nehezebb helyzetekben elkí-
sért a lelki úton. 

Újlakon Ferenc atyával nagy lendülettel és lel-
kesedéssel láttunk neki a munkának. Igyekszünk 
a szívünkbıl és a képességeinkbıl telhetı leg-
jobbat adni. Kérem mindnyájuk imáját közös 
munkánkra!  

 

Október a Rózsafüzér hónapja  

Az Egyház liturgiája már szeptember havában is Mennyei Édes-
anyánk felé irányította figyelmünket, hiszen 8-án ünnepeltük 
Kisboldogasszonyt, Szőz Mária születésnapját, 12-én névnapját, 15-én 
pedig a Jézus keresztje mellett álló fájdalmas Szőzanyára emlékeztünk. 
Ezt követi az október, a rózsafüzér hónapja, amely figyelmeztet minket: 
Mária állandóan jelen van az életünkben.  

A naponta közösségben imádkozott szentolvasót a mai, racionális 
és kritikus gondolkodású ember, talán túlzásnak tartja, mert valami 
érzelgısséget sejt mögötte. Úgy vélekedhet, hogy nap mint nap gon-
dokkal küszködı ember Máriánál kíván lelki vigaszt találni, ahelyett 
hogy közvetlenül Istenhez fordulna. Téves vélekedés ez, hiszen a 
Rózsafüzér Isten legmélyebb titkait tárja elénk, amelyekben Mária ré-
szese és közvetítıje az isteni szeretetnek, kegyelemnek. A tizedek 
ütemes imádkozása Isten közelségét jelenti az ember számára. E 
közelség miatt nem válik az ismétlıdı imádság egyhangúvá, vonta-
tottá. 

Néhány évtizeddel ezelıtt a pesti Kármelita templomban kımő-
vesek dolgoztak. Októberben az egyik munkás – aki nem volt vallá-
sos, de jelen volt az ima alatt – odament a templomigazgató Gábor 
atyához és megkérdezte tıle, hogy miért mondják el olyan sokszor 
az üdvözlégy Máriát, és ez miért nem válik fárasztóvá. A válasz a 
lényeget érintette: A olvasó Isten titkait tárja fel elıttünk, amely 
mindig újat, személyeset üzen számunkra. Pontosan ezért nevezte 
Boldog XXIII. János pápa is ezt az imádságot „giorno quotidiano”-
nak vagyis „napi újságnak”, mert figyelmes imádkozója „olvasója” 
naponta valami újat, érdekeset olvashat ki önmaga számára. 

 
 

Példaként, érdemes talán egy pillantást vetni az elsı titokra: „Akit 
te Szent Szőz a Szentlélektıl fogantál.” A titok Isten szeretetének az 
egyik legnagyobb jelét, a megtestesülést állítja elénk. A végtelen Má-
sodik Isteni Személy elfogadva az Atya akaratát felveszi törékeny 
emberi természetünket, hogy megváltson minket a bőn súlyától. Em-
beri ésszel felfoghatatlan, akárhányszor gondolunk rá, mindig öröm 
tölti be szívünket. Nem követhetünk el olyan súlyos bőnt, nem kerül-

hetünk olyan távol Istentıl, hogy ha hittel 
fordulnunk Felé, az İ szeretete be nem 
gyógyítaná a vétek által okozott sebet. 

Ugyanakkor ez a titok a Boldogságos 
Szőz alakját is elénk állítja, hiszen Istennek 
ezt az önközlését egy fiatal názáreti lány 
befogadja. Hitünk szerint bár Isten – az át-
eredı bőntıl való mentesség miatt – elıké-
szítette ıt erre az elfogadásra, de meg-
hagyta döntési szabadságát. Mária válasza, 
a „legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38) 
jelzi, hogy igent mond Isten örök tervére, el-
fogadva annak elıre nem látható követ-
kezményeit is, amire késıbb Simeon utalt 
(vö. Lk 2,35). 

A Rózsafüzér titka, Isten önközlı szere-
tetére adott Mária igenje tehát örök példa számunkra, hogy Isten em-
beri ésszel fel nem érhetı módon szeret minket, és az isteni kegye-
lemmel akkor tudunk együttmőködni, ha tisztán állunk Isten elıtt.    

Újlaki Hangok 

Ferenc atya László atya 
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Színjátszó kör amatıröknek 
Igen, csináljunk színjátszó kört! – hangzott el a számból ez 

a mondat, mikor az osztálytársam, Laura megkért, segítsek 
neki eme remek ötlet megvalósításában. Lelkes voltam, mert 
már régóta gondolkodtam ezen, csak nem volt meg az utolsó 
lökés, amit most Laura megadott. Idıpont egyeztetés, helyszín 
megválasztása, engedélykérés, szórólapkészítés, hirdetés. 
Ezeken a feladatokon egy hét alatt túlestünk és a várva várt 
keddi napon nyitott ajtónál fogadtuk a plébánián az érdeklı-
dıket. Négy fiatal már össze is győlt, együtt játszunk, neve-
tünk, eszünk, iszunk heti egy alkalommal. Együtt írunk szín-
darabot, amit még a félév során elı fogunk adni. Megismerjük 
a színház belsı dolgozóinak feladatait, és majd el is látoga-
tunk egy-két színdarabra az évben. Mindenki nagyon élvezi, 
azt a másfél órát végigszínészkedjük és végig is nevetjük. 
Szeretnénk, ha minél többen lennénk, mert ha többen lesznek 
a színpadon, szórakoztatóbb lesz az elıadás. Aki úgy érzi, van 
tehetsége ilyen téren (márpedig mindenkinek van), és ráadásul 
még 8-15 év között is van, jöjjön el ide, Újlakra, csengessen be 
kedden fél 5-kor a Szent István hittanterembe, és nézzen meg 
egy ilyen alkalmat, hátha megjön hozzá a kedve! Nem csak le-
endı színészeknek ajánljuk, hanem azoknak is, akik egyszerő-
en csak ki akarják próbálni a színjátszást! 
 

„Ha te futsz jobbra, más Footballra…” 
Tudom, tudom, ilyen szóviccel kezdeni, szörnyő… no de 

mindenféle illuminált furcsa emberek gyülekezését megelı-
zendı mégsem adhattam a „szombat reggeli berúgás” címet, a 
„pár passzombaton” sem jön át igazán, a „hálón csókol három 
Joe-gól” pedig egyenesen rémes… úgyhogy ezek fényében 
egész jó cím, nemde? ☺ 

A szemfülesek már rájöhettek, bizony foci a téma, nem is 
akárhogyan! Talán kevesen tudják, de már hosszú évek, már-
már évtizedek óta egy-egy szombaton összegyőlik egy sereg 
cipıbe zárt büdös zokni, hogy hosszú órákon keresztül jól el-
őzzék a labdát maguk elıl. Minderre a Pitypang utcai iskola 
udvarán kerül sor, bár volt már példa esıs focira a 2. kerületi 
sportpályán is. A bırrúgás mindig délelıtt esik meg, labdát a 
Szotyik biztosítanak. Bravúros cselek, ollók, én meg kések, a 
hihetetlen labdavezetéseket pedig Schumachertıl Jordanig 
minden tekintély (f)elismeri…  

A jó hangulat biztosított, a labda szomszédbajutása garan-
tált, azaz mindenkit szeretettel vár az Újlaki Fociklub! Ha 
nem érzed magad tehetségesnek, ez az aprócska gondolat ne 
riasszon vissza, hiszen a jobb és bal lábak arányát eme sorok 
szerény írója eddig minden alkalommal eleve eldöntötte… 
Szeretettel várunk ezen a héten szombaton (szeptember 27), 
és ezután minden második szombaton (naptár elı). A jó han-
gulatot (idı(s)rendi sorrendben) a Mákok, minimum egy 
exEgér, Hangyák, Szotyik, Nemhalak, és ha rajtam múlik, 
Alma@-ok biztosítják, ha az idı és a járás engedni… További 
infó: Udvary Gergely (Joe): 06309386950 

És hamár Football van a címben, a vége is hadd fájjon, ki 
tudja, hogy a GOAL hogyan gól? Hogy angol… 

S.Matyi 

„…minden ember Néked zeng-
jen dicsıítı szent éneket” 

Idézet a gitáros kórus egyik dalából. Minden benne 
van. Az ok, amiért fiatalok fogják magukat és csütörtök 
este összegyőlnek próbálni, gyakorolni, hogy minél 
szebben énekeljenek a vasárnapi misén, az ok, amiért 
hétvégéjük egyik napjának alvásidejét önzetlenül felál-
dozva reggel fél8kor(!) találkoznak a plébánián, hogy 
minél összeszedettebben és szebb énekkel, zenével áll-
hassanak ki az emberek elé. De a fenti idézet tartalma 
nem csupán oka, egyben célja is ennek a kis közösség-
nek. Hogy „Énekelj az Úrnak új éneket”, hogy „Zengd 
velünk, örökké jó az Úr, énekeld szeretetét”. Énekelni a 
miséken valós áldozatokkal járó, egyben örömteli szol-
gálat. Áldozat, hiszen sokszor (nem csak alvással kap-
csolatos) lemondásokkal jár a jelenlét, és szolgálat, hi-
szen nem a hívek vannak értünk, mi vagyunk a hívekért. 
Nem meghallgatásra buzdítunk, hanem együtténeklésre. 
„Zengd velünk…”. Ugyanakkor örömteli, ezt bárki tud-

hatja, aki valaha is el-
látogatott egy olyan 
próbára, ahol 16 em-
ber és legalább 8 
hangszer egyszerre 
zendült fel…  

Az újlaki fiatalok 
(Mákok, Hangyák, 
Szotyik, Nemhalak, 
Almakukacok) és 
bármely más, énekel-
ni és szolgálni szeretı 
ember közössége ez a 

gitáros kórus, melynek tagjai elvállalták, hogy október 
5-tıl MINDEN HÉTEN zenélnek és szolgálnak vasár-
nap reggel a 9-es ifjúsági misén. Köszönet érte, és re-
méljük, nem okozunk csalódást! Végül álljon itt meghí-
vás mindazoknak, akik szeretnének velünk énekelni, és 
egy vidám közösséghez tartozni: GYERTEK bátran 
minden CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 7 órára a Szent Erzsé-
bet hittanterembe, ahol a próbákat tartjuk. Zárásul pedig 
az ima, melyet az idei évtıl minden gitáros mise és pró-
ba elıtt el fogunk mondani: 
 

Istenünk: 
Hálát adunk Neked, hogy együtt lehetünk 
szeretetbıl, tenni vágyásból, 
hogy örülhetünk egymásnak és Neked. 
Kérünk, add, hogy a Te dicsıségedre legyünk ma itt, 
és minden dalunk a Te dicsıségedre szóljon. 
Add, hogy mindig mosolyogva, örömmel és 
szeretettel találkozzunk, és szolgáljunk Téged, 
zenénkkel a Te szeretetedet közvetítsük, 
és a Szentlélek segítségével minél több embert 
közelebb hozhassunk hozzád. 
Amen. 

 

Sınfeld Mátyás 
 

Kovács Betti  
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IGE–IDİ 
„Az Úr nem késik ígéretével, ahogy egye-
sek gondolják. Türelemmel kezel bennün-
ket, mert nem akarja, hogy bárki is elvesz-
szen, hanem hogy mindnyájan megtérje-
nek a bőnbánatra.” (2Pét 3, 9) 
 

Kedves testvérek! 
 

Szent Péter fenti mondatai számunkra 
is nagy megnyugvást adnak, nemcsak 
azoknak, akiknek levele íródott. Hiszen 
hányszor gondoljuk, hogy a kéréseink hi-
ábavalóak, nem hallja azokat senki; vagy 
hogy talán fölösleges is imádkoznunk, 
úgysem történik meg, amit annyiszor kér-
tünk már. Vajon ez a megfelelı lelkület? 
Feltétlenül annak kell teljesülnie, amit mi 
kérünk? És mindenképpen akkor, amikor 
mi úgy gondoljuk? Jézus szavai szerint 
aki kér, az kap – csakhogy nekünk szere-
tı Atyánk van, aki pontosan tudja, mi vá-
lik hasznunkra és mi nem. Azt adja meg, 
amire feltétlenül szükségünk van, s ez ta-
lán nem mindig az, amire vágyunk.  

Vannak dolgok az életünkben, amikrıl 
nem tudjuk, miért történtek úgy? Esemé-
nyek, amiket szívesen kihagytunk volna? 
Emberek, akiket bár ne ismernénk? Cse-
lekedetek, amelyeket jobb lett volna soha 
meg nem tenni? Minden buktató, kicsi és 
nagy göröngy az utunkon kizárólag egy 
célt szolgál: hogy edzıdjünk, s a keskeny 
ösvényen járjunk, amely az Életre vezet. 
Mehetünk másfelé is? Kalandozhatunk? 
Eltávolodhatunk Tıle vagy szakíthatunk 
Vele? Igen, hiszen szabad döntéseinkben 
nem vagyunk korlátozva. Viszont bármi-
kor – többször is – megtérhetünk a bőn-
bánatra, és visszatérhetünk Hozzá.  

Kell nagyobb ajándék az irgalmas Is-
tentıl, mint hogy türelemmel kísér és 
mindig (vissza-)vár bennünket?  

 

Jüling Erika 

 

Szent Pál útján 
Idén nyáron Görögországba sikerült eljutnunk, ahol többek között Phi-

lippi romvárosát is meglátogattuk. Ennek különös aktualitását a Szent Pál 
év adja, hiszen ez volt az elsı hely Európa földjén, ahol Krisztus evangéli-
umát hirdette a nemzetek apostola. 

A várost Krenidész néven még Kr.e. 360-ban alapították thasszoszi telepe-
sek, akiket a közeli szigetrıl a vidék gazdag ásványkincsei vonzottak ide. A 
trákok támadásai miatt a lakosság néhány éven belül kénytelen volt II. 
Philipposz makedón királyhoz fordulni segítségért, aki habozás nélkül biro-
dalmához csatolta a stratégiailag és gazdasági szempontból is jelentısnek mu-
tatkozó vidéket, és saját nevét adta a településnek. 

Philippi a világtörténelem színpadán is megjelent, amikor Kr. e. 42-ben a 
város melletti síkon Brutus és Cassius seregei vereséget szenvedtek Octavi-
anustól, a késıbbi Augustustól, s ezzel a Római Köztársaság eszméje végleg 
elbukott. Augustus gyızelme a város számára a prosperitás záloga lett, a 
császár ugyanis saját diadalának emlékmővéül szánta, és római kolóniává 
emelte. A Balkánt kelet-nyugati irányban átszelı fıút, a Via Egnatia itt ha-
ladt át, aminek köszönhetıen Philippi rövid idı alatt a régió legjelentısebb 
gazdasági, kulturális és közigazgatási központjává fejlıdött. Nem csoda hát, 
hogy a Kisázsia felıl érkezı apostol elsı állomása is ez volt. 

Pál itteni hányattatásairól és az elsı európai gyülekezet megalapításáról a 
Szentírás számol be nekünk: 49-ben Pálnak látomása volt a kisázsiai 
Troászban: egy makedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel: „Jöjj át Makedóniába 
és segíts rajtunk!”. İ el is indult társaival és a közeli Neapoliszban szállt partra, 
ahonnan rögtön Philippibe ment. A Pál tanítására féltékennyé vált helyi zsidó-
ság vádaskodásaira azonban a városi elöljárók megvesszıztették és börtönbe 
zárták. Ám csodás módon megszabadult, aminek hatására a börtönır háza né-
pével együtt megtért, a hatóságok pedig megtudván, hogy egy római polgárral 
bántak el jogtalanul, a botrány elkerülése érdekében jobbnak látták kitessékel-
ni a városból. Az apostol 57 körül még kétszer járt itt, valószínőleg Philippi-
ben született a korinthosziakhoz írt második levél is. 

Pál különösen szerette az itteni gyülekezetet, a forrásokból tudjuk, hogy 
példás önzetlenségben és szeretetben éltek a hívek. A hozzájuk intézett le-
vél a keresztény teológia egyik alappillérét nyilatkoztatja ki. 
A római fórum maradványai, háttérben a fellegvárral 

A város késıbb püspöki szék-
hely lett, több nagyszerő, mára 
rommá lett bazilikát is emeltek 
az ókeresztény idıkben. Ekkori-
ban Pál börtöneként ismertek és 
tiszteletek egy helyet, amit 
templommá alakítottak át. A ré-
gészeti kutatás kimutatta, hogy a 
római korban ott ciszterna, tehát 
egy városi közmő volt. Az 
Apostolok cselekedetei azonban 
egyértelmően börtönrıl beszél, ahol másokat is fogva tartottak, Pál tehát 
valószínőleg nem itt szenvedett rabságot.  
Ókori utca, és az egyik ókeresztény bazilika romjai 
A késıbbi századokban a Bizánci Birodalom sok más városához ha-
sonlóan Philippi is hanyatlásnak indult, amit csak fokoztak a barbár táma-
dások és a földrengések. Stratégiai helyzete és jól védhetı akropolisza mi-
att azonban erıdítményként mégis fennmaradt egészen a XIV. sz. végéig, 
amikor a törökök elfoglalták és végleg elpusztították. A feltárások a XX. 
században kezdıdtek, és még sokáig eltartanak majd. A romterület úgy néz 
ki, mint egy óriási 3D puzzle, amelynek darabjait egyelıre szelektálni pró-
bálják a régészek. Folytatás a 4.oldalon 
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Miserend: 
Újlaki plébániatemplom: 
hétköznapokon:  
630 és 1800 
vasárnap: 900, 1030, 1800 

Szent Mihály kápolna: vasárnap 1100 
 

Gyóntatás: szentmisék elıtt, csütörtök este 
¾ 7–½ 8–ig, vasárnapi és ünnepi misék 
alatt. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és 
minden hónap elsı szombatján a szent–
misék után.  

Zsolozsma: péntek 700; vasárnap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 
21–i szentmisét. 

Imaest: minden hónap harmadik hétfıjén a 
szentmise után, kb. 1830–kor. 

 

Október hónap hétköznapjain 1715-tıl együtt imádkozzuk a 
rózsafüzért, utána a loretói litániát a templomban. 
 

1. Sze.  Lisieux-i Szent Teréz 
2. Cs.  Szent ırzıangyalok 
4. Szo.  Assisi Szent Ferenc 
5.V.  Évközi 27. vasárnap 
7. K.  Rózsafüzér Királynıje 
8. Sze.  Magyarok Nagyasszonya 
9. Cs.  Képviselıtestületi ülés este ½ 8-kor 
12.V.  Évközi 28. vasárnap 
A perselypénzt a sekrestye felújítására fordítjuk 
15. Sze.  Avilai Nagy Szent Teréz 
17. P.  Antiochiai Szent Ignác 
18. Szo.  Szent Lukács evangélista 
19.V.  Évközi 29. vasárnap 
23. Cs.  Kapisztrán Szent János, Nemzeti ünnep 
26.V.  Évközi 30. vasárnap 
28. K.  Szent Simon és Júdás Tádé apostolok 

Gitáros misék a hónapban: minden vasárnap a 9 órai szentmisén. 
Egyházközségünk rendszeres programjai: 
Iroda (Bécsi út 32. �: 335–3573): hétfın és pénteken 1000 – 1200, kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800. 

Karitász:  (Bécsi út 18.): hétfı 1700 – 1900 Könyvtár:  vasárnap 900 – 1030 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden 1000 órakor a Szent Erzsébet teremben. 

Teadélelıtt:  a hónap második vasárnapján a 900 mise után, a Szent Erzsébet hittanteremben. 

Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 1900 –2100 a Szent István hittanteremben. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. 
 

 

Folytatás a 3. oldalról:  
 
Mikor ott voltunk, rekkenı hıség uralkodott, 

többször a hideg vizes csap alá kellett dugni a fe-
jünket, nehogy napszúrást kapjunk. Ennek ellené-
re nagy lelkesedéssel jártuk be azokat a helyeket, 
ahol Szent Pál apostol is megfordulhatott. Számos 
helyen megmaradtak a lépcsık, küszöbök és az 
ajtókeretek alja, az utcákon pedig a kıburkolat. 
Az akropoliszhoz is felkapaszkodtunk, ami nem 
volt egyszerő feladat szandálban, mivel a hegyol-
dalt tövises bozót és morzsalékos kı borítja. A ki-
látásért azonban megérte. 

A fellegvár a mai napig úgy áll érintetlenül, 
ahogy az utolsó török katonák otthagyták a lerom-
bolt épületeket. Az egyik torony oldalában épen 
megvan a falba épített csigalépcsı, ami a környezı 
vidék legkézenfekvıbb építıanyagából készült: 
márványból. A falakon még több helyen ott a porló 
vakolat, és a lépcsın fel lehet jutni a máig megma-
radt tetıkijáróig. 

Sic transit gloria mundi. Ám a dicsıség, amit 
Philippi városa Istennek szerzett, örök. 

Balogh András 

 Hírek 
• Indul az ÚJLAKI FILMKLUB!! Minden hónap egyik szombatján 
a délutáni órákban elgondolkodtató, szívmelengetı, vagy éppen vita-
indító filmeket szeretnénk vetíteni Újlakon, melyet – igény szerint – 
rövid beszélgetés, eszem-iszom követne. Helyszín: Szent István te-
rem. Idıpont: havi rendszerességgel szombatonként. Az elsı alka-
lom és a filmrepertoár kérdésében keresd: KISS ROLANDOT (Han-
gya): 06204108351! Láss, ne csak nézz ☺.  
• Van otthon egy gyermek, 13-15 év között? Ráér vasárnap 10-
½11-ig kéthetente? Szeret játszani, beszélgetni, énekelni, és még 
többet játszani? Szeretne egy lelkes fiatal közösség tagjává válni? Itt 
a helye! További információért keresse Matyit: 06306483426, vagy 
írjon az almakukacok@gmail.com email címre. 
• Az angol órák folytatódnak ebben a tanévben is, kedden és csütör-
tökön du. ½ 5-tól várja az érdeklıdıket Herbertné Zsuzsa tanárnı. 
 

Családi események 
A keresztség szentségében részesült:  
Szeptember 14-én Varga Bence, 21-én Tóth Marcelina Karina, 28-án 
Fekete András 
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Simon János (89), Ruzin Gyızıné (75), Bodnár Ferencné (78)
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