EGYH-RKI-20-0002
A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház a „Görögkatolikus templom és közösségi tér
építése a fővárosban” című, EGYH-RKI-20-0002 azonosítószámú projekttel 800.000.000,- Ft
támogatást nyert el Magyarország Kormányától.
A támogatásnak köszönhetően az alábbi beruházások valósultak meg 2021. év decemberéig:
Templomok felújítása
1. Budapest-Buda Szt. Flórián templom: külső felújítási munkálatok
2. Budapest-Pesterzsébet: görögkatolikus templom burkolatának csereéje
3. Budaörsi Szent Demeter templom: megkezdett kivitelezési munkálatok folytatása
4. Dunaújvárosi templom átépítése: eredetileg az épület egy kis kápolna volt, az alapterület
megnövelésével és a meglévő épület átalakításával templom funkciót kap
5. Esztergomi templom: örökségvédelmi dokumentáció készítése, mivel a templom felújítása
hosszútávú terveink között szerepel
6. Szigetszentmiklósi templom: boltozat megerősítési munkálatai az állagmegóvás érdekében
Parókia épületek felújítása
7. Rózsák terei ingatlanok felújítása: felújításra és korszerűsítésre került a parókia, valamint a két
káplán lakás, emellett megújult a hittanterem és az iroda, valamint a kiszolgáló helyiségek is
8. Szigetszentmiklós: parókia felújítása és bővítése
9. Budapest-Kispest: parókia és kápolna felújítás
10. Budapest-Csepel: parókia épületének tető héjazat cseréje
11. Budaörsi parókia: tetőhéjazat csere, nyílászáró csere és hőszigetelés
12. Budapest-Rákosmente parókia felújítási munkálatai
Az épületben új helyiségeket szükséges kialakítani annak érdekében, hogy irodai és közösségi
funkciót is elláthasson, valamint szükségessé vált a vizesblokk felújítása és ehhez kapcsolódó fűtésés elektromos hálózat átalakítás.
Ingatlanvásárlások
13. Budapest, XXII. kerület Péter Pál u. 64. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Az ingatlan felhasználási célja: parókia és közösségi színtér a helyi lakosok számára.
14. Gödöllő, Szilház utca 51. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Az ingatlan felhasználási célja: parókia és közösségi színtér a helyi lakosok számára.
Óvodai játszóudvar kialakítása

15. Dunakeszi óvoda játszóudvarának kialakítása
Dunakeszi településen új, háromcsoportos óvoda épült az óvodafejlesztésekre kapott
támogatásoknak köszönhetően. Az ebből a támogatásból nem finanszírozott költségek
elszámolására kerül sor jelen projektben.
A megvalósult projekt eredményeként a fővárosban élő jelenlegi görögkatolikusok közösségek
megerősödhetnek, felújított vagy teljesen új színtereket kapnak a programjaik megvalósításához.
Azt reméljük, hogy sikerül olyan embereket is bevonni a közösségi életbe, akik eddig a földrajzi
távolságok, utazási nehézségek miatt nem tudtak részt venni a programokon. A támogatás nélkül
ezek a terveink nem valósulhattak volna meg, most elmondható, hogy jelentős infrastrukturális
lépést tettünk a közösségépítés terén.

