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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A HAJDÚDOROGI GÖRÖGKATOLIKUS BÖLCSŐDE 

 

Szent Anna oltalma alatt kezdte meg működését Hajdúdorogon a Főegyházmegye első bölcsődéje. 

Ezzel újabb területen veszi ki részét az oktatási-nevelési feladatokból a görögkatolikus hitéhez 

leghűségesebb városban a görögkatolikus egyház: az óvoda, általános és középiskola mellett immár 

bölcsődei szinten is gondoskodunk a gyermekekről. Az épületet Fülöp metropolita atya január 12-én 

ünnepélyesen megáldotta. 

Hajdúdorog lakosainak több mint kétharmada görögkatolikus felekezethez tartozónak vallja magát, közülük 

sok a kisgyermekes család. Az ő igényeikre alapozottan egy teljes oktatási intézményrendszert alakítottunk ki 

a múltban a településen, így óvodáskortól kezdve egészen a középiskola befejezéséig van lehetőség 

görögkatolikus intézménybe beíratni a gyermekeket.  

A görögkatolikus óvodába jelentkezők közül évről-évre közel 15 fő körüli gyermeket kellett eddig elutasítanunk 

azért, mert férőhelyeink száma korlátozott volt és felvételnél a 3. életévüket betöltötteket részesítettük 

előnyben. Számukra a bölcsődei ellátás volt a megoldás, hiszen itt fogadni tudjuk a még nem óvodáskorú 

gyermekeket. 

A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2019. szeptemberében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívására támogatási kérelmet nyújtott be, és a 

nyertes pályázatnak köszönhetően TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00030 azonosítószámmal 349.461.495.- Ft. 

vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatásban részesült. A megvalósítás 2023. február 15-ig tartott. 

A megépült bölcsőde 24 férőhelyes, két csoportos intézmény, a jogszabályoknak megfelelő kialakítással. A 

projekt keretében korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő eszközökkel rendeztük be a bölcsődét, amely 

2023. január 27-én kapta meg a működési engedélyt, ezt követően január 30. napjától fogadja a legkisebbeket. 

A jelentkezések magas aránya miatt a bölcsőde teljes kihasználtsággal működhet. 

A beruházással 7 új munkahelyet is teremtettünk: mindkét csoportban két-két kisgyermeknevelő és 1-1 dajka 

dolgozik főállású munkatársként, illetve 1 fő bölcsődevezetőt alkalmazunk szintén főállásban.  

Bízunk abban, hogy a mai kor elvárásainak és a szülői igényeknek teljeskörűen megfelelő új intézmény 

létesítésével csökkentjük a településen a bölcsődei férőhelyek hiányából adódó problémákat, így az elutasított 

gyerekek száma is kevesebb lesz, valamint javul a kisgyermekes édesanyák elhelyezkedési esélye.  
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