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A MOHÁCSI BOLDOG GIZELLA KATOLIKUS ÓVODA 
FEJLESZTÉSE 
PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY 
 
A mohácsi óvoda megújulása 
 
2013 augusztusában a Pécsi Egyházmegye közel 120 millió forint támogatásban részesült a regionális 
operatív program keretében. A teljes beruházás értéke mintegy 200 millió forint tett ki, melynek 
megvalósulásához a Pécsi Egyházmegye önrészként kb. 80 millió forintot biztosított. 
A projekt során a következő elemek kerültek megvalósításra: 

• Új, a szabványoknak megfelelő csoportszobát alakítottunk ki. 
• Új tornaszobát hoztunk létre, a hozzá tartozó tornaszertárral. 
• Új elkülönítő helyiséget alakítottunk ki. 
• Új logopédiai foglalkoztató-helyet alakítottunk ki. 
• Felújítottuk a meglévő helyiségeket. 
• Felújítottuk és bővítettük az óvoda játszóudvarát, a kerítés felújításával új, zárt udvart hoztunk létre. 
• 14 férőhelyes parkolót alakítottunk ki, melyből 1 parkolóhelyet (a bejárathoz legközelebb esőt) 

mozgássérültek számára tartunk fenn. 
• Új óvodavezetői irodát, nevelői szobát, és szertár/raktárhelyiségeket alakítottunk ki. 
• Az alsó szintet teljes körűen akadálymentesítettük, a mozgásukban korlátozott gyermekek számára 

akadálymentesen megközelíthető mosdóhelyiséget alakítottunk ki. 
• Az új helyiségekhez a jogszabályban meghatározott használati- és berendezési tárgyakat szereztük 

be (játékok, sportfelszerelések, mozgás-, ügyesség- és készségfejlesztő eszközök). 
A fejlesztés eredményeként egy olyan óvodát kívántunk 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 kívántuk 
elősegíteni. 
A projekt megvalósulásával a legfontosabb eredmény, hogy csökkent a jelenlegi túlzsúfoltság, mely 
magasabb szintű nevelést tesz lehetővé a pedagógusok számára. Emellett a projekt elemeinek 
megvalósulásával a következő eredményeket értük el: 

• A logopédiai szoba kialakításának köszönhetően a foglalkozások egy speciálisan erre a célra 
kialakított helyiségben lesznek megtartva. 

• A nevelői szoba kialakítása az óvodapedagógusok megfelelő kiszolgálását és felkészülését teszi 
lehetővé. 

• A tornaszoba segíti a gyermekek megfelelő fizikai fejlődését. 
• A szertárak, raktárak kialakítása lehetővé teszi a jelenleg a folyosón raktározott eszközök megfelelő 

és biztonságos tárolását. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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.  
2012-ben a Pécsi Egyházmegye a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománytól vette át az óvodát. 
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.  
A projekt alapvető célja az volt, 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 volt, hogy megteremtsük a korszerű, minőségi és hatékony nevelési 
feltételrendszer alapvető infrastrukturális feltételeit. 
 


