
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt években a járványügyi helyzet miatt számos egyházi program is elmaradt. 2021 

utolsó hónapjában azonban, hosszú idő után újra sikerült az adventi időszakban a közös 

gyertyagyújtást megszervezni. Sajnos az első gyertya meggyújtásánál a református egyház 

képviselője covid miatt ugyan nem vehetett részt, de így is nagy öröm volt az 

önkormányzatnak a római katolikus és evangélikus egyház képviselőivel a közös ünnepség. 

A karácsonyi ünnepkör már minden egyházközségben személyesen történt, a megfelelő védő 

intézkedések betartása mellett. Lassan a hívek is visszatértek a megszokott és a személyes 

jelenlétet semmivel sem pótolható szertartásokhoz. 

 

Január elején az ökumenikus imahét sorozatba több újbudai közösség is becsatlakozott, ami 

így kerületszerte sok hívőt mozgatott meg. 

 

Február elején a hagyományokhoz híven a Szent Imre templomban, Bérczi Bernát zirci apát a 

ciszterci rend alapításának évfordulója alkalmából celebrált szentmisét. 

 

Noha a járvány veszély folyamatosan csökkent, a szokásos év eleji egyházi találkozót az 

önkormányzat online szervezte meg. A találkozón nagy számban és igen aktívan vetek részt a 

különböző felekezethez, egyházközséghez tartozók képviselői. A nehéz szervezési 

körülmények ellenére érezhető volt, hogy az egyházak képviselői is igénylik és keresik a 

kapcsolatot az önkormányzattal. 

 

Az önkormányzat költségvetésében az egyházak támogatása folyamatosan csökkent az elmúlt 

időszakban, így örvendetes fordulat, hogy a 2022. évi költségvetés elfogadása során újra 

megjelent önálló soron az egyházi támogatás. Soron következő feladat, hogy a támogatási 

összeget a lehető leghatékonyabban ossza meg az önkormányzat. 

Állami támogatásnak köszönhetően újabb nagyberuházás készült el egyházi köznevelési 

intézménynél. Elkészült és átadták a Szent Imre Gimnázium új sportcsarnokát, amely 

többszintes, többfunkciós létesítményként az egyik legkomplexebb sportcélú beruházás, ami 

iskolai, diáksport céljára épült az elmúlt évtizedekben Budapesten.  

 

A szomszédos Ukrajnában zajló tragikus háború a kerületi egyházakra is óriási nyomást 

gyakorol. A kerületi egyházak azonnal és nagy erőkkel vettek és vesznek részt a menekültek 

támogatásában, a rászorulók segítésében, adományok gyűjtésében. A Katolikus Karitász- az 

ukrajnai menekültek egyik fő fogadója, segítője a határon - kerületi központú. Écsy Gábor 

atya a Katolikus Karitász vezetője a Magyar Szentek Plébánia plébánosa maga is személyesen 

visz humanitárius segélyt Kárpátaljára. De a baptista, a református és minden kerületi egyház 

központilag és kerületi, egyházközségi szinteken is óriási segítséget nyújt. Külön köszönet 

érte mindannyiuknak. 

 

Az elmúlt időszakban a Szent Gellért plébánián, valamint a Bocskai úti zsinagógában külön is 

folytattam egyeztetéseket, hogy az önkormányzat miként tudja a kerületi egyházközségeket 

támogatni. A jövőben is folytatni kívánom a szűk körű egyeztetéseket z egyházak vezetőivel. 
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