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A 2022. évi költségvetés elfogadása során újra megjelent önálló soron az egyházi támogatás. 

A támogatási összeg egyházankénti felosztásáról az önkormányzat vezetése döntött. A 

csekély mértékű támogatás is több esetben nagy segítséget nyújtott a működésükhöz, 

programjaik megtartásához, karbantartáshoz. Bízok benne, hogy a 2023. évben jelentősebb 

mértékű támogatást tudnak az egyházak kapni. Jelenleg a felhasznált támogatások 

elszámolásai, az adminisztráció lebonyolítása történik. 

A szomszédos Ukrajnában zajló tragikus háború, valamint azzal együtt járó energia 

áremelkedés nagy próbára teszi az emberek, valamint az egyházak működését is. A kerületi 

egyházak továbbra is nagy erőkkel vesznek részt a menekültek támogatásában, a rászorulók 

segítésében, adományok gyűjtésében. Ugyanakkor a lakosságra háruló nehézségek okán 

nagyobb szükség mutatkozik a helyben élők segítésére is.  

Az önkormányzat vezetése kezdeményezésére novemberben az egyházak képviselői, 

valamint az önkormányzati vezetés leült egy találkozó keretében, hogy áttekintse miként 

tudunk egymásnak hatékonyabban segíteni. Az önkormányzati szociális ellátórendszerrel 

való szorosabb kapcsolat kiépítése, az önkormányzati segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismerete sok esetben segítséget nyújthat egy-egy nehéz helyzetben került kerületi 

polgárnak. Mindezek fényében megfogalmazódott, hogy az egyházak kapjanak részletesebb 

felvilágosítást, folyamatos tájékoztatást a lehetőségekről, hogy a hozzájuk fordulónak 

tudjanak segíteni. 

Novemberben a hagyományos Szent Imre napi búcsú keretében az ünnepi szentmisét a 

tábori püspök, Berta Tibor celebrálta. Az önkormányzat vezetése is részt vett az ünnepen és 

az azt követő agapén. 

Az elmúlt időszakban Molnár Sándor lelkész úrnál volt megbeszélés. Áttekintettük az Ildikó 

téri templom műszaki lehetőségeit, valamint egy esetlegesen adódó új templom 

felépítésének terveit. Az új helyszínen történő megvalósuláshoz a fővárosi önkormányzat 

közreműködésére is szükség van.  A jelenlegi elképzelést a kerületi vezetés is támogatja. 

Nagy öröm lenne, ha sikerülne egy nagyobb templom megvalósítása, hiszen a jelenlegi 

műszaki állapota, illetve a struktúrája nem igazán alkalmas a kor kihívásaira optimális választ 

adni. 



Szent Imre plébánián, Szkaliczki Örs plébános úrral is folytattam egyeztetéseket, hogy az 

önkormányzat miként tudja a kerületi egyházközségeket támogatni. Jelenleg a Villányi úti 

filmezésekhez kapcsolódó nagyszámú és nagy kiterjedésű lezárások okoznak a templomnál 

komoly problémát. Keressük a megoldási lehetőséget a fővárosnál, legyenek tekintettel a 

templomba gépkocsival érkezők parkolási lehetőségeikre is. 

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

Az idei évben is megvalósultak az adventi időszakban a közös gyertyagyújtások, bár számos 

esetben a részvételt betegségek akadályozták. Nagy öröm, hogy az önkormányzatnak 

figyelmet és energiát fordít az egyház képviselőivel való a közös ünnepségek lehetőségeire. 

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. 
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