
Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt negyed évben megkezdődött a járványügyi intézkedések lazítása, így ha lassan is,

de  az  egyházi  intézményekbe  is  visszatér  az  élet.  Noha a  nyári  szünet  az  intézményeket

érintette, de szerencsére a kerületi hitéleti tevékenységek újra tudtak indulni.

A  hivatal  szintjén  a  2020.  évi  egyházi  támogatások  lebonyolítása  folyamatos,  a

szerződéskötések, teljesítések, elszámolások folyamatosan történnek.

Az önkormányzat egyházi támogatása folyamatosan csökken. Az egyházaknak idén nyújtott

támogatás 0 forintra csökkent. Ilyen radikális támogatás csökkenése nem volt az egyházaknak

Újbudán. 

Örvendetes fejlemények ugyanakkor, hogy az Evangélikus egyházzal megállapodott a kerület

és  a  Képviselő  Testületi  döntésnek  megfelelően  új  óvoda  épülhet.  Az  Albert  utcai  telek,

melyen  korábbi  tervekben  is  nevelési  intézmény  létrehozása,  bővítése  szerepelt,  ingyenes

átadása az egyháznak nagy lépés a kerület életében. Az Evangélikus egyháznak így hosszú

idő  után  újra  lehet  óvodája,  ami  külön  öröm,  hogy  itt  Újbudán.  Köszönet  és  hála

mindenkinek, aki a projekt előkészítésében részt vett.

 25  évvel  ezelőtt  szentelték  fel  a  Lágymányosi  Magyar  Szentek  templomot.  Hálaadó

szentmisével emlékeztek a negyedszázados jubileumra. Gratulálok Écsy Gábor atyának, akit

mesterkanonokká léptetett elő Bíboros úr.

Szilas  Imre  a  Kelenföldi  Szent  Gellért-templomban,  ünnepélyes  keretek  között  átvette  a

Szikra életműdíjat, amelyet Gável Gellért gitárművész, a Szikra zsűri állandó tagja nyújtott át

neki.

Augusztus 29-én A Zsinagógák Hete keretében nyílt meg újra a Bocskai úti zsinagóga. Nagy

öröm,  hogy  kerületünk  zsidó  közössége  is  folyamatosan  növekszik  és  erősödik.  Szívből

örülhetünk a megújult zsinagógának, amely az élő hit jelképe is. Különleges gasztronómiai

élményben  lehetett  része  a  szélesebb  közönségnek is,  az  egész  napos  Sóletfesztiválon.  A

Budai Parkszínpad ölelésében négy ország különleges sóletjét kóstolhatták az érdeklődők.

A szeptember  elején  tartandó Nemzetközi  Eucharisztikus  Kongresszus  számos zarándokot

vonz kerületünkbe, valamint számos önkénteskédére is lehetőséget ad. Bízok benne, hogy a

Szentatya  látogatása  megerősíti  az  egyházat,  mindnyájunknak  lehetőséget  adva  a

tanúságtételre. A szervezési (logisztikai, elszállásolási, közlekedési stb.) nehézségek ellenére,

a hivő katolikusok egy hétig Budapestre fókuszálnak, ami Fővárosunk büszkesége lehet. Több

egyeztetésen részt vettem, ahol a felmerülő esetleges kihívásokre megfelelő szintű válaszokat

kaptam, így felkészülten várhatjuk a kongresszus megrendezését.



A  Magyar  Érdemrend  lovagkeresztje  kitüntetésben  részesült  több  mint  fél  évszázada

elkötelezetten,  a  kommunista  elnyomás  idején  is  rendíthetetlen  elhivatottsággal  végzett

lelkipásztori  szolgálata,  valamint  példaértékű oktató-nevelő és közösségépítő tevékenysége

elismeréseként Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes, Újbuda díszpolgára. Újbuda minden

polgára nevében, szívből gratulálunk a kitüntetéshez.

Budapest, 2021. augusztus 31.
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