
Kedves Hívek! 

A Képviselőtestület tagjainak jelölése megtörtént, köszönöm a javaslatokat és jelentkezéseket. 

Mivel a jelöltek száma nem haladja meg a 18-at, választásra nincs szükség, valamennyi jelöltet 

elfogadom, az új testületre javaslatot teszek, és engedélyezésre Erdő Péter Bíboros Úrnak 

felterjesztem. 

A leköszönő Képviselőtestület tagjainak munkáját megköszönöm, és azoknak, akik akár koruknál 

fogva, akár azért mert a plébánia területéről elköltöztek, az új testületnek már nem tagjai, további 

eredményes munkát és jó egészséget kívánok. 

Az alábbiakban rövid ajánlással, és akikről képet kaptam, annak melléklésével az új testület 

javasolt tagjait bemutatom. 

Budapest, 2020. március 

Szabó János 

plébános 

Andai Anikó 

Új jelölt. 2005-ben költöztek férjével és 4 gyermekükkel Kispestre, és ezt követően rendszeresen 

a Jézus Szíve Templomba jártak misére. Még két gyermekük született, akik mellett 5-6 éven 

keresztül vezette testvérével közösen a Baba-mama klubot. 2013 óta férjével szervezik a házas 

hittant a plébánián. Gyermekeik közül a legnagyobb már itt volt elsőáldozó, a többiek is mind ide 

járnak hittanra. 

A magyarországi Schönstatt Családmozgalomnak 2005 óta tagjai. 

 

 

 

 

Bálintné Balázs Gabriella 

11 éve kispesti lakos, házas, három gyermek édesanyja. Mérnök, 

logisztikai tervezőként dolgozik egy multinacionális vállalatnál. 

Másoddiplomáját a Magyar Katolikus Egyház kommunikációjáról 

írta. 

Tíz éve tagja családostól plébánia közösségünknek, 2015 óta tagja 

a Képviselőtestületnek, ahol elsősorban a plébániai hírek 

kommunikációjával foglalkozik. Emellett a családok és az ifjúság 

képviseletét tekinti feladatának. 

Andai Boglárka 

Új jelölt. Családjával 2005-ben költöztek Kispestre, azóta a mi 

közösségünkbe tartozik, és a mi templomunkba jár. Öt fiatalabb 

testvérével a templomi kiskórus állandó tagjai, ő a nagykórust is 

erősíti. A szülei által szervezett házas hittan alatt a gyerekekre 

vigyáz. 2020. januárja óta a mise utáni agapét (zsíros kenyér parti) 

is szervezi. 

Jelenleg kisgyermeknevelői OKJ képzésen vesz részt, májusi 

végzése után a Károli Gáspár Református Egyetemen szeretné 

ugyanezen a területen folytatni tanulmányait. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Miklós 

Képviselőtestületi tag, hat gyermek édesapja, foglalkozása 

informatikus vállalkozó. Feleségével együtt tevékenyen részt vesznek 

a liturgiában. 

Közösségi rendezvények szervezése mellett műszaki feladatok 

megoldásában, pályázatok előkészítésében is részt vállalt. 

Közreműködött a templom előterének és a templomkertnek a 

felújításában. 

A jövőben a nagycsaládok és gyermekek képviselete mellett a Bíboros 

Úr által kezdeményezett, missziós lelkületű plébániaközösség 

megteremtését tekinti céljának.  

Duma László 

Képviselőtestületi tag. Legrégebbi ministránsunk, a liturgiában a 

plébános egyik legbiztosabb segítője. Emellett egyéb munkákban is 

számíthatunk rá. 

Házas, két gyermek édesapja, foglalkozása műszaki informatikus és 

gépszerelő technikus. Tizenöt éve Budapest Főváros 

Kormányhivatalának nemesfémes szakterületén dolgozik ékszer 

fémjelzőként, valamint pénzügyi munkatársként. 

Cserny Sándor 

Új jelölt. 1972-ben született, azóta Kispesten él a családjával. Pék, 

illetve pénzügyi szakirányú felsőfokú képesítése van. Jelenleg saját 

vállalkozása keretében pénzügyi tanácsadói tevékenységet folytat. Két 

gyermeke van. 

7 éves kora óta egyre mélyebben éli meg a hitet annak ellenére, hogy 

nem vallásos, de a mai napig erős szeretetben és kötelékben élő 

családban nőtt fel. 

Barcza Máté 

2007. december 30. óta lakik feleségével, Annával a plébánia 

területén, azóta járnak a Jézus Szíve templomba. Négy gyerekük 

születésétől fogva ennek a közösségnek a tagja. 

2011 óta tartanak hittant különféle csoportokban, emellett a 

hittantáborok szervezésébe is bekapcsolódtak. Öt évvel ezelőtt 

került be a képviselőtestületbe. 

Két év készület után 2018-ban a Bíboros úr diakónussá szentelte, 

azóta főállású hitoktatóként és diakónusként szolgálja a 

közösséget. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovász Vencel 

Képviselőtestületi tag. 1993-ban született, gyermekkora óta a Jézus Szíve Plébániára jár 

templomba, itt volt elsőáldozó is. Előbb a gitáros énekkarban majd a nagyénekkarban is énekelt. 

Később átvette a gitáros kórus vezetését, majd a Kispesti Zeneiskolában orgona tanszak elvégzése 

után a plébánián kisegít a kántori szolgálatban. 

"Civilben" mérnök informatikusként dolgozik, és a Corvinus egyetemen közgazdásznak tanul. 

Kópházi József 

Képviselőtestületi tag. 1998 óta él családjával Kispest 

Kertvárosban, tizenöt éve tagja a képviselőtestületnek, tíz éve a 

testület világi alelnöke. Munkájával elsősorban a plébánia 

gazdálkodását segítette, de korábban ministránsként és egyéb 

módon is segítette a plébánost szentmisét bemutatni a 

kórházakban. 

Jelenleg nyugdíjas, előtte a közigazgatásban dolgozott 

informatikai vezetőként. Három felnőtt gyermeke van. 

Lovász Péter 

Több ciklust átfogóan képviselő testületi tag, 2014 óta diakónus, 

2020-ban beválasztották a főegyházmegye diakónustanácsába. 

Házas, három gyermeke van, feleségével és gyermekeivel 1989 

óta tagja a plébánia közösségének. 

Villamosmérnöki, közgazdasági és hittudományi végzettsége 

mellett pedagógusi képzettséget is szerzett, és jelenleg is 

pedagógusként dolgozik. 

Folyamatosan végzi szolgálatát a szentmiséken, litániákon. 

Rendszeresen látogatja és áldoztatja az egyházközség idős és 

betegek testvéreit otthonukban, szükség esetén kórházban is, 

szervezi a plébániai karitász munkáját. 

Lelkesné Majtényi Márta 

Képviselőtestületi tag. Férjével, aki a közigazgatásban dolgozik, 

házasságkötésük óta Kispesten élnek. Főiskolai végzettsége 

szerint kereskedelmi üzemgazdász, jelenleg hat gyermekükre 

tekintettel főállású anyaként tevékenykedik. 

Fontos számára a család, gyermekeinek hitre nevelése, és az első 

szombati engesztelés. Lehetőség szerint minden nap 

szentáldozáshoz járul mintegy 20 éve a Jézus Szíve templomban. 



 

 

 

 

 

 

 

Molnár András 

Régi képviselő testületi tag. Rendszeresen részt vesz a liturgiában, 

de tevékenysége elsősorban a plébánián és a templomban felmerülő 

műszaki, fenntartási feladatok megoldására irányult. 

Négy felnőtt gyermek édesapja, nyugdíjasként műszaki területen, 

mérnökként tovább dolgozik, emellett részt vesz a kerület 

közéletében. 

Nagy Péter 

1996 óta él a plébánia területén, 2008 óta képviselőtestületi tag. 66 

éves, foglalkozása villamosmérnök, nyugdíjasként 

részmunkaidőben tovább dolgozik korábbi munkahelyén. 

Feleségével együtt éveken keresztül részt vett a nyári hittantáborok 

szervezésében, szerkesztik a plébániai Hírmondót. A Fokolare 

Mozgalom tagjai, négy felnőtt gyermekük van. 

Szabó Árpád 

Régi képviselő testületi tag, templomgondnok. A templom és a 

plébánia körüli valamennyi műszaki, felújítási munkában részt vett. 

Kisebb javításokat, munkákat önállóan elvégez, jelentős pénzt 

megtakarítva az egyházközség költségvetésének. 

A plébánia körüli eseti feladatok elvégzésekor mindig lehet rá 

számítani. Az ő kezdeményezésére, és tevékeny részvételével 

szerveztük meg Böjte Csaba atya látogatását. 

Zicherné dr. Molnár Marianna 

2009 óta tagja a Képviselőtestületnek, jegyzői feladatokat lát el. 

Jogász, bíróságon dolgozik. Tősgyökeres kispesti. 1994-ben 

költöztek plébániánk területére, azóta tagja szüleivel és húgával, 

majd már férjével és gyermekeivel is plébániai közösségünknek. 

Három kisgyermek édesanyja. Családjukkal közel 25 éven át 

pékáru adománnyal támogatták egyházközségünket. Férjével a 

házas hittan, Baba-mama klub állandó tagjai. 

Részt vett 2018-ban a Házasság Hete keretében szervezett 

flashmob-on, és 2014-ben a közösségi vásár szervezésében. 

A közösségi események szervezése mellett a kisgyermekes 

családok és édesanyák plébániai közösségi életének képviseletét 

tekinti céljának. 


