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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A mohácsi Boldog Gizella Katolikus Óvoda fejlesztése 

 (2013/10) 

 

A fejlesztésről 

2012-ben a Pécsi Egyházmegye a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománytól vette át az 

óvodát illetve a volt rendi kolostor épületét, és annak felújítása már nem várhatott. Az épület 

leromlott állapota – a benne működő óvoda miatt is – sürgetővé tette a beavatkozást. 

 

Idén augusztusban a Pécsi Egyházmegye mintegy 120 millió forint támogatásban részesült a 

regionális operatív program keretében.  Ezzel az összeggel és az Egyházmegye által biztosított közel 

80 millió forinttal végre megújulhat a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Óvoda. 

A mindösszesen 200 milliós forintos fejlesztés eredményeképpen egy olyan óvodát kívánunk 

létrehozni, amely egészséges környezetet biztosít az óvodáskorú gyermekek számára. Az 

akadálymentes nevelési környezet kialakításával a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját szeretnénk elősegíteni. 

 

A projekt megvalósulásával az egyik legfontosabb eredménye az lesz, hogy csökken az óvoda jelenlegi 

túlzsúfoltsága, így a pedagógusok számára magasabb szintű nevelési munkára nyílik lehetőség. A 

Boldog Gizella Katolikus Óvoda a városban egyedülálló szerepet tölt be az óvodai nevelés terén, 

köszönhetően a német kisebbségi és a katolikus szellemben történő nevelésnek. Egyházi 

fenntartásának köszönhetően nincs a számára kijelölt kötelező felvételi körzet, így a lakhelyhez való 

közelség mellett a szülők számára a vallásos és német kisebbségi nevelés, ami népszerűvé teszi. Ezért 

is jelentős előrelépés, hogy létrehozhatunk egy negyedik csoportszobát, így az évente egyre 

súlyosabb túljelentkezés is megoldhatóvá, kezelhetővé válik. 

 

A projekt legfőbb célja 

A Boldog Gizella Katolikus Óvodánál történt fenntartó váltást követően merült fel az intézmény 

túlzsúfoltsága, illetve annak csökkentésére irányuló megoldások keresése, valamint az emellett 

megjelenő komoly jelentkezőszám megfelelő, minden igényt kielégítő kezelése.  
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A projekt alapvető célja az, hogy megszüntesse a zsúfoltságot, és ezzel összehangolva tovább bővítse 

a felvett (felvehető) gyermekek számát. Továbbá folytatni és erősíteni azt a munkát, amely kielégíti a 

szülők elvárásait, mind az egyházi, mind a nemzetiségi neveléshez köthetően. A férőhelyek bővítése 

mellett a Pécsi Egyházmegye célja az, hogy megteremtsük a korszerű, minőségi és hatékony nevelési 

feltételrendszer alapvető infrastrukturális feltételeit. 
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