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"A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki.
Hit kell, hogy megküzdhessünk vele."
gróf Teleki Pál

A szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Kedves Testvérek!
Március első és második vasárnapján
megválasztjuk
a
Plébánia
képviselőtestületének új tagjait.
A választásra azért van szükség, mert
a régi testület mandátuma lejárt.
A testületbe a hívek választanak ki 9
személyt. Ennek a 9 helynek a
betöltésére 12 jelölt közül lehet
választani. A jelöltek fele a korábbi
testületnek is tagja volt már, de a
személyek kiválasztásánál fontosnak
tartottuk megadni az esélyt a
változáshoz is. Ezért 6 olyan jelölt is
felkerült a listára, akik a közösségünk
ismert és aktív tagjai, de eddig a
testületen kívül szolgáltak. Így a
folytonosság, a tapasztalat és a
mindig
szükséges
megújulás
képviseletére is lehet szavazni.
A választást segíti a jelöltek
bemutatkozása. Ez a füzet ezért
készült,
hogy
egyházközségünk
minden szavazásra jogosult tagja
megismerhesse a jelölteket, és ennek
alapján tudjon dönteni.

A
választáshoz
szükséges
legfontosabb tudnivalókat kérdésfelelet formájában összefoglaltuk és
ebben a füzetben ismertetjük.
Kedves Testvérek!
Buzdítalak Benneteket, hogy vegyetek
részt a választáson, és erre
biztassátok
a
családtagjaitokat,
ismerőseiteket
is.
Az
új
képviselőtestület annál nagyobb
biztonsággal
és
abból
fakadó
lelkesedéssel
kezdheti
meg
a
munkáját, minél nagyobb számban
tudhatja maga mögött a plébánia
közösségét.
Adja Isten, hogy a Ti felelős és tudatos
döntésetek
is
hozzájáruljon
közösségünk
elevenebb
és
hatékonyabb életéhez, és ezáltal
segítse
közös
tanúságtételünket
Krisztusról a minket körülvevő
világban.
Szentendre, 2018. január 30.

Blanckenstein György plébános
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Tudnivalók a plébániai képviselő-választáshoz1
Mi a plébániai képviselőtestület?
A képviselőtestület tanácsadó testület, melynek feladata a plébános
munkájának segítése.
Kikből áll a testület?
 Hivatalból tagok: a plébánián szolgáló papok és diakónusok
 Delegált tagok: a püspök saját döntéssel, vagy a plébános javaslatára
kinevez a testületbe
 Választott tagok: plébánia hívei választják

A továbbiakban
foglalkozunk.

csak

a

testület

választott

tagjaival

Ki választható meg?
Aki a jelöltlistán szerepel. A jelöltlistát a mellékelt „minta” szavazólap
tartalmazza.
Hogyan készült a jelöltlista?
A hívek ajánlására és az előző képviselőtestület megkérdezése után a
plébános állítja össze azok közül, akik a képviselő tagsági feltételeknek
megfelelnek.
Lehet-e további személyeket jelölni?
A jelölőlista lezárása megtörtént. Ezt követően nem bővíthető a lista.
Lehet a listán szereplő jelöltekkel kapcsolatban kifogást emelni?
Igen, a plébánosnál kell bejelenteni február 28-ig, ha bármelyik jelölttel
kapcsolatban jogos kifogás merül fel. Ezt követően válik véglegessé a
szavazólap, a plébános döntésével.

1

A Plébániai képviselőtestületek Szervezeti és Működési Szabályzata (2016. 12.) alapján

2018. KÜLÖNSZÁM
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Mikor és hol lehet választani?
2018. március 4-én és március 11-én a vasárnapi szentmisék után, a PéterPál templomban lehet leadni a szavazatokat.
Milyen időtartamra választunk?
A választást követő püspöki jóváhagyástól számított 5 év múlva szűnik meg
a megbízás.
Hány főt választunk a testületbe?
A Keresztelő Szent János Plébánia képviselőtestületében 9 fő a választott
tagok száma. Választáskor 2 póttagot is választunk, akik akkor válnak teljes
jogú taggá, ha valamelyik választott tag a mandátum lejárta előtt kiválik a
testületből.
Ki választhat?
Azok a nagykorú, a Plébániához tartozó hívek, akik a választási napokon személyi azonosításukat követően - a választási bizottság tagjától a
szavazólapot átvették, és azt kitöltötték.
Hogyan kell választani ?
A szavazólapon szereplő 12 jelöltből kell kiválasztani azokat a személyeket,
akit a választó a testületbe szeretne látni. A jelöltek neve melletti körbe tollal
írt, két egymást metsző vonal az érvényes szavazat.
Maximum 9 személyre lehet szavazni. Ennél kevesebbet jelölhetünk, de 9nél több jelöltre adott szavazat esetén érvénytelen a szavazás.
Hol lehet még informálódni a választással kapcsolatban?
A Választási Bizottság tagjától lehet kérdezni személyesen vagy levélben,
telefonon.
Elérhetőség:
Szabados János
e-mail: szabjanma@gmail.com,
telefon: 26/310-509
2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Apáthy László
Születési hely, idő: Budapest, 1967.10.03.
Családi állapot: nős
Házastársam: Apáthy Antonia Melinda (Julcsi)
Gyermekeink: Sebastian, Sophie, Stephanie, Soma, Bendegúz
Unokánk: Léda
Iskolai tanulmányaim:
- Piarista Gimnázium 1982-1986
- HAK Handelsakademie Bécs 1988-1990
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Saját vállalkozásomban dolgozom 1996 óta, sütőipari gépek forgalmazásával, szervízelésével
foglalkozunk. 3 alkalmazott segíti a munkálatokat.
Lakcímem: Szentendre, Szilfa u. 4.
2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
1992 óta lakunk Szentendrén, csendes szép környéken, ahová szívesen vonulunk vissza.
4 nagykorú és házas gyermekem van, akik a helyi iskolákat látogatták. 2017 nyarán megszületett
első unokám, Léda, nagy örömünkre.
Részt vettem Szentendrén a Szentlélek Szemináriumon, valamint a tihanyi cursillo-s hétvégén,
mely alkalmakkor sok lelki ajándékot kaptam. 2012-2013-ban részt vettem az Alphakurzuson és
azóta is rendszeresen szolgálok ebben az evangelizációs munkában. Fontosnak tartom, hogy a
templom falain kívül lévő testvéreimet Krisztushoz vezessem, illetve megszólításukban
közreműködjek, valamint a hívő társaim és a magam lelki életét gazdagítsam, erősítsem.
Feleségemmel, Julcsival pár éve egy házas-hétvégén vettünk részt, ami sok támpontot adott,
hogyan lehet házasságunk lelkileg gazdagabb, és a hétköznapok is hogyan válhatnak ünnepekké.
Ezek a tanítások sokban csiszolták elképzeléseimet és ezek alapján mai napig igyekszem
házasságunkat lelkileg gazdagítani, fejleszteni Julcsival közösen. 2014-ben György atya
felkérésére - a szükséges ismeretek megismerése után - áldoztatói szolgálatot látok el a
szentmisén illetve betegek részére. A 2020-ban megszervezésre kerülő NEK felkészítő
feladataiban feleségemmel, Julcsival részt veszünk. Jelenleg az Adorációs Iskolába járunk. Az
Egyházközségbe pénztárosnak választottak be, ami heti rendszeres munkával jár, illetve a
pénzügyi kérdések megvitatásához jelenlétemmel hozzájárulok. Szívesen ajánlom fel
szolgálataimat továbbra is az Egyházközség számára, amennyiben erre igényt tart.
2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

Név: Dr. Bertók Péter
Születési hely, idő: Budapest, 1950. június 12.
Családi állapot: nős
Feleségem: Dr. Bertók Péterné a Szent András Általános Iskola tanítónője
Gyermekeink: nincsenek
Iskolai tanulmányaim:
Pázmány Péter Hittudományi Akadémia: teológiai doktorátus
Budapesti Műszaki Egyetem: villamosmérnök
Foglalkozásom:
-

Volt munkahelyem: Szenzor Számítóközpont: műszaki osztályvezető.
Jelenleg nyugdíjas vagyok.

Lakcímem:
Tényleges lakcím: 2000 Szentendre Bérc utca 19.
Hivatalos (állandó): 1023 Budapest Zsigmond tér 1/b.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Szentendrén a fenti címen 1960 óta van nyaralónk, 1998-tól családi ház.
A Szentendrei Egyházközség tagjai vagyunk, Kolping tagok egyben. Egyházi rendezvényeken
részt veszünk.
György Atyához régi barátság fűz az Esztergomi Szemináriumtól kezdődően, Budaörsön át
Szentendréig.

2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Dr. Dávid Zsófia
Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 10. 14.
Családi állapot: férjezett
Férjem: Dr. Dávid Lajos
Gyermekeink: Réka, András, Magdolna, Veronika
Iskolai tanulmányaim:
- Ferences Gimnázium 1990-1994
- ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak 1994-1999
- jogi szakvizsga 2008
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Szakreferens, jogi előadó.
Lakcímem: 2000 Szentendre, Kovács László u. 41.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Szüleimmel 1987-ben költöztünk Szentendrére, de már korábban is ide jártunk szentmisére, itt
voltam elsőáldozó 1983-ban. Bérmálkozásom és házasságkötésem is a Péter-Pál templomhoz
kötődik.
1999. óta már külön családként tartozunk az egyházközséghez.
Férjemmel 2 évig vezettünk a Szentendrei Regnum Marianum közösségben egy induló csoportot,
és néhány évig felelőse voltam a Baba-mama Klubnak. Az egyházközségi Házas Hittan közösség
és a Házas Hétvége közösség aktív tagjai vagyunk.
Gyermekeink a Szent András Iskola és a Ferences Gimnázium tanulói, az SZRM és a
Szentjánosbogár közösségekbe járnak.
Egy éve György atya kérésére átvettük a jegyes oktatási feladatok koordinálását.

2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Hidegkuti Dorottya
Születési hely, idő: Budapest, 1976.04.19.
Családi állapot: férjezett
Házastársam: Hidegkuti Gergely
Gyermekeink: Lilla, Péter, Róza és Sára
Iskolai tanulmányaim:
- Szent István Egyetem, településmarketing szakirány
- J.L.S. Alapítványi Középiskola, marketing menedzser
- SZÜV Oktatási Kft., Kiadványszerkesztő- és reklámgrafikus
- Madách Imre Gimnázium
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Marketing munkatárs
Lakcímem: 2000 Szentendre, Bogdányi út 43.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Férjemmel, Gergővel a 2003-as házasságkötésünket követően költöztünk át Budapestről
Szentendrére, aki már a középiskolai éveit is itt töltötte, valamint az 1990-es évek óta a szülei és
családja is itt élt a városban.
Első gyermekünk születéséig még elsősorban visszajártunk a már jól megszokott zugligeti
közösségünkbe, azt követően ugyanakkor egyre jobban nőtt bennünk a vágy, hogy itt Szentendrén
is valódi otthonra és közösségre találjunk. Papp Gábor atya, – akivel még szintén Zugligetben
ismerkedtünk össze –, 2007-ben megkérdezte, hogy nincs-e kedvem esetleg segíteni az itteni
Városmissziós munkák szervezésében, tudva rólam azt, hogy már a másik plébánián is szerettem
„szervezkedni”: hol egy betlehemi játékot, hol különböző családos programokat. Ekkor lépett be
tehát igazából és vált részesévé az életünk mindennapjainak a helyi plébánia és kezdődött el sok jó
barátság, ami a mai napig kitart.
A missziót követően György atya bizalmának és szeretetének köszönhetően időről-időre újabb
feladatok találtak rám, többek között különböző egyházközségi és ökumenikus események és
rendezvények megszervezése, a vasárnapi ovi beindítása vagy a kerti Betlehem létrehozatala, –
amelyek Gyürk Dorottyával való közös álmunk megvalósulásaként jöttek létre –, valamint a PéterPál Ösvény elindítása és gondozása. A helyi képviselőtestület munkájában 2013. óta veszek részt.
2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Huszár Györgyné született Takáts Mária
Születési hely, idő: Budapest, 1970.03.13.
Családi állapot: férjezett
Férjem: Huszár György
Gyermekünk: Huszár György
Iskolai tanulmányaim:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
Budapesti 6. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet vésnök szak
Budapesten pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens iskola
ELTE Tanítóképző Főiskola
Foglalkozásom:
2008. szeptember óta a Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvodában mint tanító
dolgozom.
Lakcímem: 2000, Szentendre

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Születésem óta Szentendrén élek, az általános iskolát és a gimnáziumot is itt végeztem el.
Első munkahelyemet leszámítva folyamatosan Szentendrén dolgozom.
Felnőttként keresztelkedtem meg reformátusnak, majd néhány év múlva katolizáltam
Blanckenstein György atya vezetésével. Azóta igyekszem az egyházközség hasznos tagjaként
segíteni a mindennapi apró dolgokban, és az ünnepek előkészítésében is.
Az egyházközséghez gyermekem által is közelebb kerültem, mivel ő a Szent András
Katolikus Általános Iskola és Óvodába járt. Ekkor, mint szülő vettem részt az iskola életében,
majd 2008 óta, mint ott dolgozó pedagógus.
Hívő keresztény lévén közel áll hozzám az a szellemiség, amelyet a munkahelyem magáénak
vall. Ezt a hitet, szeretetet szeretném minél több ember számára továbbadni.
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Dr. Kumpár Irén
Születési hely, idő: Miskolc, 1968. május
Családi állapot: férjezett
Házastársam: dr. Nagy Tibor, 23 éve vagyunk házasok.
Gyermekeink: Három gyermekünk van. Két fiunk egyetemista, mindketten biológiai
tanulmányokat folytatnak Budapesten, lányunk idén fog érettségizni a Ferences
Gimnáziumban.
Iskolai tanulmányaim:
- Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
- A Miskolci Egyetemen szereztem jogi diplomát, majd jogász-közgazdász
oklevelet.
- Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem levelező tagozatán katolikus teológus
képzésben veszek részt. Tavaly minden vizsgát és szigorlatot befejeztem, idén
készítem a diplomamunkámat és készülök a záróvizsgákra.
Foglalkozásom:
Miskolcon, Szentendrén majd Budapesten dolgoztam ügyészként. Az elmúlt közel másfél
évtizedben a Legfőbb Ügyészség Továbbképzési Osztályán, a Magyar Ügyészképző Központ
keretében ügyészek, alügyészek továbbképzésével, ügyészségi fogalmazók felvételével és
képzésével, szakmai programok, konferenciák szervezésével foglalkozom.
Lakcímem:
Szentendrén, a Pismányban lakunk 17 éve.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Az Egyházközösségen belül a Házas Hétvége Szentendrei Régiójához, azon belül egy
kisközösséghez csatlakoztunk a férjemmel.
A jelenlegi Képviselőtestületben a jegyzői feladatokat látom el, a jogi kérdéseket és a
szerződés-tervezeteket véleményezem, a szabályzatokat készítem elő.
Tisztelettel köszönöm meg ezúton is újbóli jelölésemet!
2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Marik Gergely
Születési hely, idő: Budapest, 1975.04.09.
Családi állapot: Nős
Feleségem: Marikné Pulka Malgorzata (Maggie)
Gyermekeink: Viktória (2000), Miklós (2002), Márta (2005)
Iskolai tanulmányaim:
- Ferences Gimnázium, Szentendre
- Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Egmont Hungary Kft. (könyvkiadó) ügyvezetője,
2017 júniusa óta a NEK titkárság munkatársa
Lakcímem: 2000 Szentendre, Kisforrás utca 21/a.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Családommal 2005-ben költöztünk Szentendrére. Azóta folyamatosan jelen vagyunk az
Egyházközség életében.
2012 óta az Emánuel Közösség magyarországi felelősei vagyunk feleségemmel. A család és a
közösség mellett, ahogy időnk engedte, próbáltunk bekapcsolódni a lelki programokba (nyári
táborok, Alpha kurzusok, Szentlélek szeminárium).
Jelenleg a „Szentségimádás Iskolája” sorozat alkalmaival segítek. Mivel a NEK titkárság feladata a
2020-as Eucharisztikus Kongresszus megszervezése, igyekszem a missziós küldöttekkel együtt a
lelki előkészületet segíteni az Egyházközségben.

Péter-Pál Útján 11. oldal

Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Marót Balázs
Születési hely, idő: Budapest, 1973. 01. 06.
Családi állapot: Házas
Házastársam: Fodor Julianna
Gyermekeink: Öt gyermek
Iskolai tanulmányaim:
- Budapest, Szent László Gimnázium
- Budapest, Ybl Miklós Építőipari Főiskola
- Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Statikus tervező
Lakcímem: 2000 Szentendre, Toldi u. 2.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
12 éve élek Szentendrén családommal, és azóta élő a kapcsolatom a Szentendrei Keresztelő Szent
János Plébániával.
2011-től tagja vagyok a Plébánia Képviselő testületének. 2010-től látom el a Szentendrei Kolping
Család titkári feladatait.
2007-ben csatlakoztunk feleségemmel a Szentendrei Házas Hétvége mozgalomhoz. Azóta aktív
tagjai, és 2016-tól a régió felelős párjai vagyunk.
2018. KÜLÖNSZÁM
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Rósáné Ütő Csilla
Születési hely, idő: Budapest, 1974. 05. 22.
Családi állapot: férjezett 1998.
Férjem: Rósa Henrik
Gyermekeink: Réka 18, Tünde 16, Júlia 14, Zalán 11, Mária 5 éves
Iskolai tanulmányaim:
-Ferences Gimnázium Szentendre 1992.
-Budapesti Tanítóképző Főiskola német nemzetiségi szak 1996.
-PPKE HTK hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés 2016.
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Húsz éve otthon vagyok gyermekeimmel, 2016 óta óraadó hitoktatóként dolgozom a Rákóczi és
a Barcsay általános iskolákban.
Lakcímem: 2000 Szentendre, Vajda Lajos utca 11.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Férjemmel, Henrikkel a Ferences Gimnáziumban ismerkedtünk össze, közös életünket is ide
terveztük. 2001-ben Pomázra költöztünk, majd 2009 óta Szentendrén élünk.
A plébániához 2005 óta kötődünk, 2007-ben egy főként pomáziakból álló házas közösséghez
csatlakoztunk, ami azóta is aktívan működik. 2008-ban vettünk részt először egyházközségi
táborban. Több éven keresztül részt vettünk kezdetben az akadályverseny, majd a tábor
szervezésében. 2016-ban György atya felkérésére elvállaltam a plébánia házas hittan közösségének
vezetését.
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Selmeczi András István
Születési hely, idő: Budapest, 1980. 11. 11.
Családi állapot: nős
Feleségem: Selmeczi Cs. Rita
Gyermekeink: Selmeczi Kinga (2007.), Panna (2009.), Boriska (2013.)
Iskolai tanulmányaim:
- II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium,
Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
- Szent György Bizt. Véd. és Inf. SZKI 2001-2004.
- Óbudai Egyetem 2015-

Szentendre
Egyetem

1987-1999.
1999-2001.

Foglalkozásom: szoftverfejlesztő, quality manager, solution architect
Lakcímem: 2016 Leányfalu Kilátók útja 24/A

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
Születésem óta Szentendrén élek, illetve a Szentendrei Egyházközséghez tartozom. Itt kereszteltek,
itt bérmáltak és kötöttem házasságot. 6 éves koromtól ministráltam, 1995-ben többed magammal
részt vettem Szentendréről a Ministráns Világtalálkozón, Rómában.
1991-ben tettem kiscserkész ígéretet, majd fogadalmat a 914. sz. "ENDRE" Cserkészcsapatban,
aminek 2015. óta parancsnoka vagyok.
Meghatározó volt életemben az 1996-97-es Apostol Iskolán való részvétel, amin György atya
ajánlásával vehettem részt. Tolonics Gyuszi felkérésére részt vettem az 1999-es Egyházközségi
Zsinat munkájában az Ifjúsági munkacsoport tagjaként.
Jelenleg a cserkészcsapat parancsnokaként foglalkozom ifjúságneveléssel, igyekszünk szolgálni és
részt venni az Egyházközségünk életében.
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Sólyomné Gyürk Dorottya
Születési hely, idő: 1968. Budapest
Családi állapot: férjezett
Házastársam: Sólyom András
Gyermekeink: 4
Iskolai tanulmányaim:
Ferences Gimnázium Szentendre
ELTE BTK
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Kulturális Alpolgármester Szentendrén
Lakcímem: 2000 Szentendre Vasúti villasor 49/b.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
1997. óta vagyok tagja az egyházközségnek.
2012. óta tagja vagyok az egyházközség képviselőtestületének.
1997. óta rendszeresen részt veszek az egyházközség és a Szent András Iskola programjainak
szervezésében (egyházközségi táborok, városmisszió, vasárnapi óvoda, ökumenikus családi nap a
Skanzenben, betlehem állítás, Szt. András Bál, Szt. András Est).
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Bemutatkozás

1. Adataim:
Név: Vanczák Pál
Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1970. 04.27.
Családi állapot: Nős
Házastársam: Vanczákné Fixek Judit Mária
Gyermekeink: Gergely (20), Eszter (18), Bernadett (14)
Iskolai tanulmányaim:
- ált. iskolai (Pócspetri)
- villamos ipari technikum (Miskolc)
- teológiai abszolutórium (Eger, Budapest)
- jog és államtudomány (Budapest)
Foglalkozásom: /csak az elmúlt 8-10 év/
Villamos ipari nagy- és kiskereskedés, ipari elosztó- és villamos fogyasztás mérések gyártása.
Ügyvezető igazgató vagyok a saját alapítású cégemben.
Társadalmi elfoglaltságom:
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság.
Elnökségi tag, az etikai bizottság vezetője.
Lakcímem: 2000 Szentendre, Művész tér 8.

2. Kapcsolatom Szentendréhez, az Egyházközséghez:
1996-ban költöztem Szentendrére, azóta vagyok tagja a plébánia közösségének. Eleinte az
egyházközségi tábor szervezésében vettem részt Tolonics Gyuszival és családjával.
2012-ben képviselő testületi tag lettem, és akkor György Atya „Templom atyának” nevezett ki.
Jelenleg ebben a státuszomban tevékenykedem. A templomaink, plébániánk és egyéb
ingatlanainkkal kapcsolatos teendőket látom el, esetenként felmerülő műszaki problémák
megoldásában segítek. Feleségemmel és gyerekeimmel tagja vagyok több, a plébániánk területén
működő közösségnek. Örülök, hogy plébániánk területén van választási lehetősége mindenkinek
megtalálni a számára kedves közösséget, és abban tevékenykedni.
Feleségem, a plébánia területén működő iskolákban hittant tanít.
2017-től Dr. Erdő Péter Bíboros Atya megbízásából 5 évre, az Esztergom-Budapesti egyházmegyei
pasztorális tanács tagja vagyok.
Plébános Úr, és az egyházmegye megbízásából áldoztatói feladatot látok el templomainkban.
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Érvényesen szavazni legfeljebb 9 jelöltre lehet

1.

Apáthy László

2.

dr. Bertók Péter

3.

dr. Dávid Zsófia

4.

Hidegkuti Dorottya

5.

Huszár Györgyné Takáts Mária

6.

dr. Kumpár Irén

7.

Marik Gergely

8.

Marót Balázs

9.

Rósáné Ütő Csilla

10.

Selmeczi András

11.

Sólyomné Gyürk Dorottya

12.

Vanczák Pál
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