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A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2016. január 1. – 2018. december 31. időszakra 795.000.000 Ft
támogatást kapott fejlesztéseinek megvalósítására. Ebből a támogatási keretből olyan jelentős
beruházásokat sikerült megvalósítani, melyek hozzájárulnak a hitéleti tevékenységünk
hatékonyabbá tételéhez, közösségi feladatunk ellátásához és erősítik társadalmi szerepvállalásunkat.
A megvalósított projektcélokat az alábbiakban mutatjuk be:
1. Parókiaépítés, Dunakeszi
A 2120 Dunakeszi, Temető utca 5153/1 helyrajzi számú telken, - amely a Váci Görögkatolikus
Egyházközség tulajdonában van - a Hajdúdorogi Főegyházmegye a meglévő görögkatolikus
templom mellett parókia (paplak) épületet létesített, ezáltal is megkönnyítve a helyi görögkatolikus
közösség hitéletének kiszolgálását, az ott élő áldozópap állandó jelenlétével. A parókiához mintegy
40 m² nettó alapterületű garázs is épült.
2. Templomfelújítás, Szigetszentmiklós
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a Szigetszentmiklós, Losonczi út 10. szám alatt (hrsz. 95 2310) lévő
Árpádházi Szent Piroska Görögkatolikus templom, - amely a Szigetszentmiklósi Görögkatolikus
Szervezőlelkészség tulajdonában van - homlokzatának, tetőszerkezetének és toronysisakjának
felújítását valósította meg a projektcél keretében.
3. Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és
Szakközépiskola fejlesztése, Debrecen
A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2016 júniusában kapta használatba Debrecen Város
Önkormányzatától a 4032 Debrecen, Thomas Mann utca 16. (hrsz.: 21358) alatt lévő ingatlant, s
ezzel együtt fenntartójává is vált a Dienes László (mai nevén Szent László) Görögkatolikus
Szakgimnáziumnak.
Az intézmény az átvételkor mind külső, mind belső felújításra szorult, melynek jelentős részét a
KEHOP-5.2.3-16-2016-00056 pályázat keretében sikerült megvalósítani. A fennmaradó szükséges
munkálatok elvégzését és egy 600 adagos főzőkonyha kialakítását pedig jelen támogatás terhére
tudtuk kivitelezni.
4. Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon fejlesztése, Budapest
A Budapest, Hegyalja utca 113. szám (hrsz. 8890) alatt található épület 2009-ben került a
Hajdúdorogi Főegyházmegye tulajdonába. Az 1975-ben épült, összesen mintegy 740 négyzetméter
alapterületű lakóházban 2017 szeptemberében kezdődött el egy átfogó korszerűsítés:
A bruttó 44 932 319 Ft végösszegű felújításnak köszönhetően kívülről teljes egészében megszépült
a kollégium, de bent is modernizálták a közösségi tereket.
5. Parókiaépítés, Csepel
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a 1212 Budapest XXI. kerület, Széchenyi u. 50. (hrsz.: 208399)
szám alatt található ingatlan megvásárlásával a Csepeli Görögkatolikus Egyházközség régi vágyát
szerette volna támogatni azzal, hogy a Csepeli görögkatolikus templom közelében lehessen a
parókia épülete. A régi parókia a templomtól mintegy 10 km-re lévő Halásztelken van, az Erkel

Ferenc u. 7. szám alatt. Az egyházközség tagjait elsősorban a templom környezetében élők alkotják,
ezért nagyon fontos, hogy akár napi szinten is elérhetőbb távolságban legyen a parókus a hívekhez.
6. Óvodalétesítés, Nyíradony
A nyíradonyi lakosság részéről jelentős igény volt arra, hogy görögkatolikus óvoda épüljön a
településen. A Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola közvetlen szomszédságában sikerült
megvenni egy önkormányzati ingatlant, melynek felújítása után, 2018 januárjában el is indulhatott
két óvodai csoport. Az udvar megfelelő nagyságának biztosítása érdekében az óvoda épülete
melletti telket is megvásároltuk.
A kivitelezési munkálatokra a közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Nádró
Bi-Ver-An Kft. tette, s ezzel elnyerte az óvoda épületének felújítása és járulékos munkáinak
kivitelezését.
A munkálatok mindösszesen bruttó 87.312.002 Ft-ba kerültek. Két óvodai csoportszoba került
kialakításra, melyet térelválasztós ajtó segítségével közös térré lehet módosítani, így lehetővé téve,
hogy nagyobb létszám befogadására is alkalmas legyen ünnepségek, szülői értekezletek
megtartásakor. Teljesen új mosdóblokkokat építettek ki, valamint a folyosón a gyerekek részére
beépített szekrények és polcok kerültek felszerelésre. A gyerekek egészségét és komfortérzetét szem
előtt tartva padlófűtés került megvalósításra.
Az óvoda játszóudvarának telepítését és járulékos munkáinak kivitelezését szintén a Nádró Bi-VerAn Kft. végezte bruttó 14.092.488 Ft összegben. A teljes felújítás 2017. november végére készült
el.
7. Egyetemi kollégium fejlesztése, Pécs
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a 7634 Pécs, Alajos utca 2/2 (hrsz. 4432) szám alatt található
ingatlan megvásárlásával a Pécsi Görögkatolikus Parókia régi vágyát szerette volna támogatni azzal,
hogy egy kollégium és közösségi ház kialakítására alkalmas épületet biztosít.
Egyelőre elkészíttettük az építész felmérési terveket, hogy az ingatlan jelenlegi állapotáról megfelelő
képet kapjunk, s ennek tudatában tudjuk időzíteni az esetlegesen szükséges felújítási munkálatokat.
8. Iskolafejlesztés, Nyíradony
Az iskola energetikai felújítási terveinek alapján kiírt közbeszerzés nyertes ajánlatát a DH-Szerviz
Kft. adta. A felújítás keretében kicseréltük az összes homlokzati nyílászárót, hőszigeteltünk és
újraszíneztük a homlokzatot, a padlásfödémet és a tetőtéri tantermeket szintén plusz hőszigeteléssel
láttuk el. A fűtéskorszerűsítés során új gázkazánokat építtettünk be és a meglévő radiátorokat új
szabályozható thermoszelepekkel szereltük fel, továbbá 50kW-os napelem rendszert telepítettünk
a tetőre. Az iskola kivitelezési munkái 2017 novemberének első felére készültek el, összesen bruttó
174 584 360 Ft értékben. Az iskola déli oldalán lévő függönyfalakat 2018. június végén külső
motoros zsaluziákkal láttuk el árnyékolás céljából. A munkálatokat az „A” Redőnyös Kft. végezte
bruttó 3 814 300 Ft összegben. Elkészült az angolakna lábazat szigetelése, üvegszövet háló
elhelyezése és vakolása, acél tartószerkezet és polikarbonát fedés került rá, valamint a konditerem
sportpadlójának lefektetése is megvalósult. A kivitelezés a Nádró Bi-Ver-An Kft. végezte el 2018.
június végére bruttó 4 589 974 Ft értékben.

9. Óvodafejlesztés, Budapest
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a használatában lévő 1081 Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca
14-16/a. (hrsz.: 34635) szám alatt található épületének földszintjén 4 csoportos óvodát alakított ki.
Az épületben működik a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium
és Szakközépiskola, melynek 2017 szeptembere óta fenntartója a Hajdúdorogi Főegyházmegye a
Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében. Az iskola csak az épület
egyik felében működik, az épület másik fele évek óta üresen állt. Ezen épületrészre a fent említett
felek 2018 márciusában szerződésmódosítás keretében kiterjesztették a Hajdúdorogi
Főegyházmegye használatát. Ekkor kezdődött el a 4 csoportos óvoda kialakításának előkészítése, a
felújítási tervek megrendelése.
A kivitelezési munka 2018 júniusában kezdődött el, a műszaki átadás-átvétel 2018 decemberében
zárult le. A felújítását a Z-DOOR Kft. végezte bruttó 274 285 513 Ft értékben.
10. Játszóterek létesítése a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén
Görögkatolikus Egyházunkban a parókiák, közösségi házak fontos színterei a helyi közösségek
életének. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében - gondolván a gyermekes családokra
is - , igyekszünk élvezhetőbbé tenni a közösségek rendelkezésére álló tereket. A parókiákat érintő
fejlesztési beruházások egyike a kültéri játszóterek létesítése volt 2017-ben, amelynek keretében az
alábbi 7 helyszínen épültek meg a játszóterek:
− Debrecen, Attila tér 5. hrsz 6383. (Debreceni Görögkatolikus Parókia)
− Hajdúböszörmény, Káplár Miklós utca 2. hrsz 1974 (Hajdúböszörményi Görögkatolikus
Parókia)
− Hajdúdorog, Óvoda utca 4. hrsz 27/1. (Hajdúdorogi Görögkatolikus Parókia)
− Nyíracsád, Kossuth út 2. hrsz 593/1 (Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia)
− Nyíradony, Árpád út 1. hrsz 508 (Nyíradonyi Görögkatolikus Parókia)
− Szolnok, Gyermekváros út 2. hrsz 8869/63 (Szolnoki Görögkatolikus Parókia)
− Téglás, Dózsa György út 19. hrsz 883/4 (Téglási Görögkatolikus Parókia)
−
11. Parókia és közösségi ház építése, Hajdúböszörmény
Az 1898-ban felszentelt Hajdúböszörményi Istenszülő elszenderedése templom mellé épült egy
papi lakás is, ami az elmúlt száz év alatt lakhatatlanná vált. Ezért vált szükségessé egy teljesen új
parókia megépítése a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség számára.
A régi épület elbontása után 2018 tavaszán kezdődhetett meg az új épület alapozása.
A parókia kivitelezési munkáit az Ifj. Nagy – Timpanon Bt. végezte, miután a közbeszerzési eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tette, ami így bruttó 53.750.380 Ft-ba került.
12. Parókia és közösségi ház kialakítása, Pomáz
A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2017 novemberében vásárolta meg a 2013 Pomáz, Ond utca 2.
(hrsz.: 1689/125) szám alatti 761 m2 alapterületű ingatlant 53.000.000 Ft összegben a Pomázi
Görögkatolikus Parókia céljaira. Azt az épületet, ahol előzőleg a parókus atya szolgálati lakása volt
és a parókia is működött, csak bérelte az egyház. Az új ház megvételével méltó közösségi tér is
kialakítható az egyházközség közösségi programjai számára.

13. Szolgálati lakás vásárlása, Budapest
A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2018 augusztusában vásárolta meg a 1143 Budapest, Semsey
Andor utca 13. magasföldszint 1. (hrsz.: 32568/4/A/3) szám alatti, 64 m2 alapterületű ingatlant
30.500.000 Ft összegben. A lakás belső felújítása bruttó 4.972.503 Ft-ba került, melyet a Scarlet of
Hungary Kft. kivitelezett.
14. Szolgálati lakás vásárlása, Hajdúnánás
A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2018 februárjában vásárolta meg a 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz
István utca 8 (hrsz.: 3473) szám alatti 881 m2 alapterületű ingatlant 32.100.000 Ft összegben a
Hajdúnánási Szervezőlelkészség céljaira. Korábban a szervezőlelkész atya Hajdúdorogon lakott, s
innen kellett átjárnia a településre. Azzal, hogy ezentúl helyben is elérhető lesz az atya, megkönnyíti
a görögkatolikus hívek számára a napi elérhetőséget, ami a közösség összetartását is nagyban
elősegíti.
2019. január végén Kocsis Fülöp érsek-metropolita parókiai rangra emelte a Hajdúnánási
Szervezőlelkészséget.
15. Iskolafelújítás, Szolnok
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a fenntartásában lévő 5000 Szolnok, Dr. Durst János utca 1-3.
(Hrsz.: 5610) szám alatt lévő Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
intézményének iskola épületében teljes fűtéskorszerűsítést valósított meg.
16. A Hajdúdorogi Főegyházmegye egyéb fejlesztései
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