
Szolgálati lakások felújítása 

 
11.1 Szolnok, Gőzhajó utca 12. sz. alatti szolgálati lakás  
A Szolnok, Gőzhajó utca 12. sz. alatt lévő szolgálati lakásban a Szent Tamás Görögkatolikus 
Általános Iskola iskolalelkésze él családjával. A házban szükségessé vált a meglévő régi 
terasz ajtó és az ablakok cseréje azok elöregedése, vetemedése miatt. A falak belső oldalán 
lévő hőhíd miatt nagyfokú penészedés volt tapasztalható, amelyre a külső szigetelés 
megoldást jelentett.  A nyílászárók cseréjéből adódó sérülések, valamint a külső vakolat 
elhasználódása, repedezése miatt indokolttá vált az épület újravakolása is. A ház utcafronti 
lépcsőjét a fagy annyira roncsolta, hogy látható vált a lépcső vasalata, ezt a műburkolat 
cseréjével valamint az oldalsó és alsó részek vakolásával orvosoltuk. A nyílászárócserét Uri 
Tamás Károly, a külső szigetelést és vakolást Tóth Krisztián egyéni vállalkozó végezte el.  

11.2 Debrecen, Kishegyesi út 106/a alatti szolgálati lakás 
A Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészséget 2010-ben alapította meg Kocsis 
Fülöp akkori megyéspüspök, a közösség vezetője Terdik János szervezőlelkész. A 
szertartások helyszíne a Holló László sétányon található Szent Család római katolikus 
templom, egyéb közösségi rendezvényeké (hittanóráké, lelki hétvégéké, Biblia-és imaköröké, 
család - és párterápiáké, jegyesoktatásé, stb.) a szervezőlelkész családjának szolgálati lakása, 
a Kishegyesi út 106/a szám alatt lévő parókia. A családi ház Debrecen egyik forgalmas négy 
sávos útja közvetlen közelében található, ablakai nagyrészt utcafrontra néző, régebbi típusú 
műanyag nyílászárók voltak. A ház közelében található Ipari park és az M35-ös autópálya 
forgalma, valamint a helyi járatú autóbuszok garázsmenete zavaróan hatott a család 
nyugalmára, így indokolttá vált a nyílászárók cseréje, amelyet a Pez-Épker Kft. végzett el.  

11.3 Hajdúdorog, Óvoda utca 14. sz. alatti szolgálati lakás felújítása 
A Hajdúdorog, Óvoda utca 14. sz. alatti lévő palatetős, két szobás, gázfűtéses, szabvány régi 
típusú 10x10-es családi házba 2018 nyara óta él a Hajdúdorogi Görögkatolikus Parókia egyik 
diakónusa családjával. Beköltözésük előtt szükségessé vált a fürdőszoba és wc átalakítása, 
padlóburkolattal, valamint oldalfali csempével való ellátása, továbbá a konyha átalakítása, 
konyhabútorral történő felszerelése, kamra és mosdóhelyiség kialakítása, az átalakított részek, 
az előszoba és az étkező tisztasági festése. 

11.4 Budapest, XVII. kerület, Zrínyi utca 82. sz. alatti görögkatolikus templom és parókia 
felújítása 
A Budapest-Rákosmenti Görögkatolikus Parókia a főváros XVII. kerületében található. A 
templomi szertartásokon kívül sokféle közösségi programon is rendszeresen részt vesznek a 
hívek, úgymint baba-mama klub, Bibliaóra, felnőtt és gyermek hittan, stb.. A vallásukat 
gyakorlók gyarapodó létszáma indokolttá tette a lelki hajlék átépítését, megújítását. Első 
lépésben Mikes Gergely egyéni vállalkozót geodéziai felmérések készítésével bíztuk meg, 
majd szerződést kötöttünk a budapesti székhelyű Colour Architecht Kft-vel építész tanulmány 
terv és felmérési tervdokumentáció készítésére.  

 


