Egyháztanács választás
2018. február 25-én. A választásra jelöltek:
Chiorhan Erzsébet, 50 éves, könyvelő
„Olyan sok jót kaptam az egyházközségtől, hogy most szeretném mindezt viszonozni, lehetőségem és képességeimhez mérten.”

Geng Ildikó, 35 éves, titkárnő
„2003 óta aktívan részt veszek a müncheni magyar közösség életében, szervezésekben, kórusvezetésben. Az egyháztanács keretein belül is szeretném a közösséget segíteni, az egyházközség lelki előrehaladásáért fáradozni.”

Gyurcsán Tamás Péter, 61 éves, férfiszabó
„Az egymásért és a jövőért érzett felelősségért, aktív szolgálatot szeretnék végezni
egyházközösségünkben.”

Jánosi Ferenc, 35 éves, gépészmérnök
„Szeretnék friss lendületet hozni az egyházközösségbe és a fiataloknak rendelkezésükre állni kérdéseikben.'

Jánosi Lindroos Caroline, 33 éves, okl. szociálpolitikus
„Évek óta (2010) aktív tagja vagyok a Misszió több csoportjának. Mivel nagyon sok
mindent köszönhetek ennek a közösségnek, viszonozni szeretném ezt a sok jót. Fontosnak tartom, hogy közös munkával előrébb vigyük a Misszió működését.”

Józsa Péter, 30 éves, digitális szobrászművész
„Szeretném továbbra is képviselni a müncheni fiatalokat a missziótanács körében,
valamint megújult erővel hozzájárulni egyházközösségünk folytonos erősödéséhez.
Szerves tagja vagyok a misszió különböző csoportjainak, a cserkészettől a színkörön
át a ministránsokig.”

Dr. Kottra Gábor, 68 éves, nyugdíjas kutató
„Az elmúlt három periódusban az egyháztanács választott elnökeként főképp a német egyházi hivatalok felé képviseltem a magyar érdekeket. Bár az elnöki funkciót a
továbbiakban nem vállalom, az egyháztanácsi tagságot igen. Céljaim között szerepelne a honlap megújítása és az újonnan jöttek aktívabb bevonása az egyház életébe.”

Lorenz Ildikó, 49 éves aranyműves
„1997 óta vagyok a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség és a Cserkészcsapat
fenntartó testületének tagja. Szeretnék az egyháztanács tagjaként is a közösség
életében aktív részt venni. Fontosnak tartom napjainkban a keresztény kultúrának
fenntartását és továbbadását.“

Mészáros József, 80 éves, nyugdíjas mérnök
„Még ahol lehet segítek!”

Nadj Mária, 57 éves, műszaki rajzoló
„29 éve költöztem át Baden-Württembergből a bajor fővárosba. Azóta München a
választott hazám és a misszió a második otthonom. Tagja vagyok a Rózsafüzér társulatnak, énekelek a DurMolOk csapatában és egyik vezetője vagyok a Komámaszszonyok néptánccsoportnak. Most szeretném a missziótanács tagjaként is kamatoztatni emberi kapcsolataimat.

Olah Zsolt, 46 éves, vállalkozó
„1989 óta élek Münchenben. Aktív tagja vagyok a magyar közösségnek
családommal együtt. A missziótanács tagjaként is szeretném támogatni az
egyházközség munkáját.”

Rogge-Solti László, 72 éves, okl.villamosmérnök, nyugdíjas
„Negyven éve élek családommal Münchenben. 24 év óta rendszeresen megválasztott
tagja vagyok az egyháztanácsnak. Azóta igyekszem egyházközségünk életében magamat hasznossá tenni. Feleségemmel, Katikámmal hat felnőtt gyermek szülei vagyunk, öt unokánk van. Ha a jó Isten megengedi, szeretném egyházközségünket továbbra is segíteni.”

Választhat: 2018. február 19-24-ig egyházközségünk otthonában Varga Katalin
titkárnőnél naponta 9:00-13:00-ig és csoportjaink számára a csoportmunkák
ideje alatt, valamint 2018. február 25-én, vasárnap a Szt. Erzsébet templomban
a szentmise után. A szavazat érvényes, ha a szavazólapon legalább 1, de nem
több, mint 7 nevet jelöl meg.
Kiadó: A választó bizottság

