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A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház hitéleti tevékenysége mellett egyre nagyobb szerepet vállal a
köznevelési, közoktatási feladatok ellátásában. Ennek köszönhetően az utóbbi években több oktatási
intézményt vettünk át, vagy alapítottunk meg és ezt a fejlesztő munkát folytatni kívánjuk a jövőben is.
Az átvett intézményeknek helyet adó épületek általában jelentősen leromlott állapotúak, szükséges a
komplex felújításuk, amelyekhez a Főegyházmegye nem rendelkezik kellő mértékű saját forrással, így
szükséges a megvalósításhoz támogatások bevonása. Az intézmény átvételek mellett új intézmények
megalapítására is törekszünk azokon a területeken, ahol a lakosság részéről felmerül az igény a
felekezeti óvodai nevelésre, közoktatásra. Az új intézmények meglapítása történhet megvásárolt
épületekben, amelyek felújításra szorulnak, vagy teljesen új építésű épületekben.
Jelen projekt keretében öt projektcél kerül megvalósításra:
1. Görögkatolikus óvoda kialakítása meglevő épületben Budapesten
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a használatában lévő 1081 Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca 1416/a. (Hrsz.: 34635) szám alatt található épületének földszintjén 4 csoportos óvodát alakított ki.
2. Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda felújítása Szolnokon
Nevelési intézményeink közül a szolnoki óvoda (Temető u. 13.) épülete volt az egyik legelavultabb,
legrosszabb állapotban lévő. Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy az előző század közepe táján
felhúzott épületet mostanáig mindenféle nagyobb felújítás elkerült. A 2020 őszén meginduló fejlesztés
egy korábbi 2016-os pályázat konszolidáltabb műszaki tartalmú tervei alapján zajlik.
3. Görögkatolikus óvoda kialakítása meglevő épületben 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. A munkák
tervezett befejezése 2021 második felében várható.
4. Görögkatolikus óvoda építése Dunakeszin
Dunakeszi görögkatolikus közösségét erősítő és támogató lépésre szánta el magát a Hajdúdorogi
Főegyházmegye azzal, hogy görögkatolikus óvoda megépítését tűzte ki célul Dunakeszi városában. A
tervek szerinti 3 csoportos óvoda épületének helye a parókia és templom közvetlen szomszédságában
lett meghatározva. Az építési területet augusztus közepén vette át a Kivitelező, azóta a kivitelezési
munka jó ütemben halad.
5. Görögkatolikus óvoda építése Szigetszentmiklóson
A Hajdúdorogi Főegyházmegye a Szigetszentmiklóson élők igényét szeretné kielégíteni azzal, hogy
görögkatolikus óvodát épít a településen. A Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kialakított jó
együttműködés eredményeképpen 2019-ben megkaptuk adományként a város tulajdonát képező,
2310 Szigetszentmiklós, hrsz 6352/5, természetben a Csépi út 75. szám alatt lévő beépítetlen ingatlant.
Jelenleg az elkészült tervek minél pontosabb optimalizálása van napirenden.

