
 

Perényi Judit 
Két felnőtt és három iskolás gyermek édes-

anyja vagyok. Óvónőként dolgozom a Szent 
Család Óvodában. Egész életemben Isten út-
ján igyekeztem járni és arra vezetni a rám 
bízottakat. Már húsz éve évről évre lelkes 
segítőkkel szervezem az Imatábort. Két éve 
tartozunk ehhez a plébániához, János atyával 
elindítottuk az Imaiskolát és a plébániai Lélek-
től lélekig zenekarban is zenélek. Szívesen 
veszek részt programok szervezésében és 
lebonyolításában.  

 

Sebestyén-Fehér Nóra 
Házas vagyok, két gyermek édesany-

ja. Építő-, és mechatronikai mérnökként 
a Polgármesteri Hivatal műszaki osztá-
lyán beruházások lebonyolításával fog-
lalkozom. Már 5 éve járok családommal 
ebbe a közösségbe. Szívesen veszek 
részt a plébániai munkálatok műszaki 
megvalósításában, a Nyárbúcsúztató 
játékok, valamint a Házasság hete prog-

ramsorozat szervezésében. A plébánián működő Felebarátok közösség 
tagja vagyok. 
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Képviselőtestület 
jelöltjei 

 

 

Képviselőtestület választás 
 

Elérkeztünk a képviselőtestület választás második fordulójához. A 10 
legtöbb jelölést kapottak közül 5 főre adhatják le szavazataikat. A testü-
letnek a sekrestyésünk, Dittmayer Róbert és a főállású hitoktatónk, 
Endrédiné Fekete Ágnes automatikusan a tagjai. A választás megkönnyíté-
séhez szeretnénk azzal hozzájárulni, hogy hírlevelünkben a jelöltek bemu-
tatkozása olvasható. 

 

Bencze Tamás 
 
Bencze Tamás vagyok. Feleségem-

mel és öt gyermekünkkel hét éve költöz-
tünk Zalaegerszeg Kertvároshoz közeli 
részébe, azóta vagyunk részesei az itteni 
közösség életének. A Mindszenty iskola 
tanáraként a diákok ismereteinek bőví-
tésén, személyiségük kibontakoztatásán 
fáradozom több-kevesebb sikerrel. Az 
Istenhez vezető útnak kitüntetett helye 
a templom és az ehhez tartozó közösség 

is, ezért fontos hogy ez a hely, és az itt születő kapcsolatok élők legyenek. 
Remélem a jövőben is élettel tudjuk megtölteni. 

 

Dr. Hohl Györgyi 
 
Dr. Hohl Györgyi nyugdíjas bőr-

gyógyász vagyok. Két gyermekem, 
négy unokám van. Az elmúlt évek-
ben tanácsadó testület tagja voltam, 
a Mária Rádióban önkéntesként 
dolgoztam, de szívesen segítek szo-

ciális feladatokban is. 
 
 
 



Dr. Marx Gyula 
Marx Gyulának hívnak, 63 éves zalaeger-

szegi orvos vagyok, jelenleg a burgenlandi 
Strem község háziorvosaként dolgozom. 
Feleségemmel nyolc gyermeket neveltünk 
fel, akik már felnőttek, hét unokánk van. 
2008 óta vagyok lelkipásztori munkatárs, a 
plébániánkon megalapítása óta szolgálok. 
2018-ban végeztem a Hittudományi Főiskola 
lelkipásztori munkatárs szakán. 2019-ben 
Székely János püspök úr akolitussá avatott. 

 

Dr. Varga Péter 
43 éves vagyok, nős, 3 gyermek édesapja. 

A NAV-nál dolgozom vezetőként már hosszú 
évek óta. Tavaly elvégeztem a Hittudományi 
Főiskola lelkipásztori munkatárs szakát, hogy 
megismerkedjek a teológiával is. Már évek óta 
szolgálok az oltár körül lelkipásztori munkatárs-
ként, két éve szerkesztem az Örömhír magazint 
és szívesen részt veszek plébániai programok 
megszervezésében, lebonyolításában. Képvise-
lőként is tevékenyen részt szeretnék vállalni 
plébániánk életében (média, jogi, pénzügyi 

terület), hogy a munkámmal tehermentesítsem lelkipásztorunkat, hogy 
ezáltal az egyházközség lelki életének növelésére tudjon koncentrálni. 

 

Halász Sándor 
55 éves vagyok, nős, két leánygyermek ap-

ja, valamint két leánygyermek nagyapja. Há-
zastársammal együtt állami alkalmazásban 
vagyunk. Az egyházközségi tanácsadó testü-
letbe még a Mária Magdolna Plébániával kö-
zös időszakban kerültem be. A Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve Plébánia létrejötte óta aktí-
van próbálom segíteni a testület és a minden-
kori plébános munkáját. Ezt elsősorban a tár-
sadalmi kapcsolataim révén teszem, valamint 

részt vállalok a szentmiséken felolvasás van, perselyezésben. 

Horváth József 
1956 áprilisában születtem Pókasze-

petken. Általános iskolai tanulmányai-
mat Pókaszepetken, a középiskolát pe-
dig Zalaegerszegen, épületgépészeti 
szakon végeztem, majd épületgépész 
technikusi oklevelet szereztem. 41 éve 
Zalaegerszegen, ebből 39 éve a Kertvá-
rosban élek a feleségemmel. Házassá-
gomból egy leánygyermekem született, 
aki egy fiú és egy leány unokával nagy-
papai ranggal ruházott fel. 

 

Németh Lajos 
1993-tól vagyok lelkipásztori kisegítő, 

melyet örömmel, szívesen végzek. 1998-
tól voltam a Mária Magdolna egyházkö-
zség világi elnöke, majd a 2013-ban 
megalakult új plébánia közössége is bi-
zalmat szavazott. A plébánia megalaku-
lásakor aktívan részt vettem a munkála-
tokban, a gondnoki feladatokat láttam 
el. 2008-tól vagyok nyugdíjas. Továbbra 
is szeretném szolgálni az Urat és plébá-
niai közösségünket. 

 
Pálfi Bernadett 

 Pálfi Bernadett vagyok, 2 kamasz korú 
gyermek édesanyja. 6 éve költöztünk 
a Kertvárosi Templom közelébe, Landorhegy 
alsó részébe. Azóta vagyunk tagja ennek a 
"Templomi családnak". Férjemmel, gyerme-
keinkkel szívesen vállalunk feladatokat, pró-
bálunk részt venni a közösség életében.  

 
 
 


