
 
 

 
 

EGYH-EKF-20-P-0007 

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja 

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház a „A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja 
– 2020. évi ütem” című, EGYH-EKF-20-P-0007 azonosítószámú projekttel 390.156.419,- Ft támogatást 
nyert el Magyarország Kormányától.  
 
A Hajdúdorogi Főegyházmegye hitéleti tevékenységén túl egyre nagyobb szerepet tölt be egyéb 
szegmensekben, főként a szociális és oktatási szférában történő szerepvállalása egyre erőteljesebb. Az 
elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy egyre növekvő igény jelentkezik egyházi fenntartású 
köznevelési, oktatási intézmények létesítése, működtetése iránt. Több településen vettünk át az 
önkormányzatoktól óvodákat, iskolákat, melyeket azóta fenntartóként működtetünk és látjuk, hogy az 
intézményeinkbe járó gyermekek száma nem csökken, az egyházi fenntartású intézmények léte tehát 
megkérdőjelezhetetlen. Az átvett intézményeink többsége meglehetősen rossz állapotú, felújításra 
szorul. Ezeket – forrásaink függvényében – igyekszünk is megtenni, nemcsak a szükséges 
állagmegóvást, hanem lehetőségeink szerint teljes külső és belső felújítást is megvalósítunk, illetve 
igyekszünk ellátni ezeket az intézményeket az oktató-nevelő munkához szükséges legfontosabb 
eszközökkel. Hiszünk abban, hogy csak megfelelő infrastrukturális állapot mellett várható jó színvonalú 
pedagógiai munka, mivel méltó környezetben nem a napi működési problémák megoldására kell, hogy 
koncentráljanak az intézmények dolgozói, hanem a tényleges munkájukra.  
Az intézményátvételeken túl új intézmények létesítésére is törekszünk azokon a településeken, ahol 
erre lakossági igényt tapasztalunk. Az egyházközségeink parókusai személyesen kapják a jelzéseket a 
gyülekezetükbe tartozóktól, hogy igénylik az adott városban az óvodát, illetve ők látják a gyülekezet 
összetételét is. Így tudjuk, hogy hol magas a fiatal házasok, kisgyermekes családok száma és ezek közül 
a települések közül melyeken nincs jelenleg általunk fenntartott intézmény. Ezeket az igényeket 
tapasztalva indítottuk el óvodafejlesztési programunkat, amelynek keretében új óvodákat építünk.  
 
A támogatásnak köszönhetően az alábbi beruházások valósultak meg 2021. év decemberéig: 
 
1. Új óvoda építése Szigetszentmiklóson 
A Hajdúdorogi Főegyházmegye szerződést kötött Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával, melynek 

értelmében a településen 4 csoportos óvoda kialakítását vállalta az egyház. Ezen szerződés részeként 

az Önkormányzat adományozással átadta a Csépi út 6352/5 helyrajzi számú beépítetlen ingatlant, ezzel 

helyet biztosítva az óvodaépítésnek. Jelenleg az elkészült tervek otpimalizálása, költséghatékony 

újratervezése van folyamatban. 

 



 
 

 
 

2. Új óvoda építése Dunakeszin 
A Dunakeszi Óvoda a parókia tőszomszédságában került megépítésre, a helyszínt az önkormányzat 

bocsátotta a görögkatolikusok részére. Az óvoda működéséhez egy újabb, 600 m2-es területet adott 

Dunakeszi városa, hogy azon játszóudvar kerüljön kialakításra. Az óvoda építése 2020 augusztusában 

kezdődött, műszaki átadás-átvétele 2021 júniusában megtörtént. A beruházásnak köszönhetően egy 

új, háromcsoportos óvoda épült meg tornaszobával, melyet 2021 szeptemberétől használatba is 

vehettek a gyermekek. Az óvodát 2021. december 6-án Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya szentelte 

meg, az ünnepséget az óvoda gyermekeinek műsora koronázta meg. 

3. Óvodabővítés, új férőhelyek kialakítása Nyíradonyban 
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a nyíradonyiak régi vágyát valósította meg azzal, hogy görögkatolikus 

óvodát létesített a településen. A Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola közvetlen 

szomszédságában sikerült megvenni egy önkormányzati ingatlant, a teljes felújítás 2017. november 

végére készült el, s 2018 januárjában el is indulhatott 2 óvodai csoport. Az elmúlt két évben azonban 

tovább növekedett az igény az óvodai férőhelyekre. Ez indokolta a már meglévő 2 csoportos óvoda 

épület (4254 Nyíradony, Jókai u. 3., hrsz 1698) bővítését. A bővítés nettó alapterülete 321,43 m2 

+28,78 m2 (terasz). Az óvoda bővítmény új épülete 2021 év végére szerkezetkész közeli állapotba 

került, a munkálatok 2022-ben tovább folytatódnak. 

4. Óvoda felújítás Szolnokon 
A szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda felújítási munkálataira 2020. november 10-én kötött 

szerződést a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház. A 2020-as évben megkezdett munkálatok a befejező 

szakaszaihoz érkeztek. A támogatásnak köszönhetően befejeződött a hőszigetelő lapok felragasztása, 

mechanikai rögzítése, hálózása és felületképzés után színes vékonyvakolattal lett ellátva a komplett 

homlokzat. A cserepeslemez tetőhéjazat is felszerelésre került. A belső felújítás során kicserélődtek a 

fűtőtestek, a parkettával ellátott helyiségeket felcsiszolták és újralakkozták. A gyermekmosdók új 

padló- és falburkolatot kaptak és megtörtént minden helyiség újrafestése, beleértve az irodákat, 

közösségi helyeket, csoportszobákat. A komplett villamos-energia vezetékezés is megújult az 

épületben, új LED-es lámpatestek biztosítják a megfelelő fényforrást a csoportokban. A két épület 

közötti udvarszakasz fedetté vált, így rossz időben is ki lehet vinni a gyerekeket a levegőre. 

5. Óvoda korszerűsítés Makón 
A makói görögkatolikus óvoda létrejötte a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Hajdúdorogi Metropolitai 

Egyház közös megegyezésének köszönhető. A megegyezés értelmében a makói görögkatolikusság 

megerősítésére az Szeged-Csanádi Egyházmegye átadta a használatában álló óvodát a Hajdúdorogi 

Főegyházmegye részére. Az óvoda a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 



 
 

 
 

telephelyeként üzemel. Az épület felújítása után igény mutatkozott az óvoda játszóudvar felújítására. 

A támogatás a tervezési, műszaki előkészítői tevékenységet finanszírozza.  

6. Új óvoda építése Debrecenben  
A Kormány az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról” szóló 1504/2020. (VIII.12.) 

Korm. határozatban döntött az ingatlan-nyilvántartásban Debrecen, belterület 1262 helyrajzi számú, a 

természetben 4034 Debrecen, Faraktár utca 107. szám alatt található 11.132 m2 terület nagyságú 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő ingyenes 

tulajdonba adásáról. A döntést követően kezdődött el a 2 csoportos óvoda kialakításának előkészítése, 

a felújítási tervek megrendelése. A kivitelezési munka 2020 szeptemberében indult el, befejezése 

2022-ben várható. 


