Nyíregyháza
Tervrajzok

1.)

H-polc, a Tokaji anyag fölött
-

Iskola u. 1. sz. alatti épület, lelkészi hivatal és gyülekezeti helyiségek (sorsz.: 2.)

-

A nyíregyházi evangélikus egyház lelkészlakásai Felszabadulás tér 14. (ma:
Lelkészi Hivatal, Luther tér 14.) (sorsz.: 3.)

-

Alaprajz: Felszabadulás tér 13. sz. lelkészlakás (ma: két lelkészlakás, Luther tér
13., Luther tér 12.) (sorsz.: 4.)

-

Nyíregyházi Evangélikus Egyház Felszabadulás tér 10 sz. alatti lakás (ma: Luther
tér 9. -kántori lakás) (sorsz.: 5.)

-

A nyíregyházi evangélikus egyház Felszabadulás u. 19. sz. alatti lelkészlakása
(eladva) (sorsz.: 6.)

-

A nyíregyházi evangélikus egyház Kürt u. 7 sz. alatti lelkészlakása (eladva)
(sorsz.: 7.)

-

Alaprajz: Eötvös u. 2 sz. Evangélikus Szeretetotthon (sorsz.: 8.)

-

Borbányai evangélikus imaház építésének terve (fénymásolat)

-

Kálmánházi templom terve (fénymásolat)

-

A Kálmánházi templom térelválasztásának terve (pausz)

-

Vargabokri evangélikus imaház tervei (4 db pausz papíron)
Vargabokri imaház elhelyezkedése, helyrajzi száma

-

2.)

Nyíregyháza – Városközpont (részlet)

D – 4/1 (Raktár)
-

A nyíregyházi evangélikus nagytemplom belsı restaurálási és tetıfelújítási terve,
költségvetés (3 pld.)

-

Az

Evangélikus

Egyház

tulajdonában

lévı

ingatlanok

Nyíregyháza

városközpontban: mőszaki leírás és tervek: Eötvös u. 2. (3 pld.), Nyíregyháza
városközpont – részlet, Felszabadulás u. 19. (2 pld.), Felszabadulás tér 10.
-

Felszabadulás útja és Felszabadulás tér sarkán lévı épület – ma: Luther tér 14,
Evangélikus Lelkészi Hivatal – átalakítása: meglévı állapot alaprajza (2 pld.),

bontási alaprajz (2pld.), átalakított alaprajz, mőszaki leírás (4 pld.), költségvetés,
az átalakítás engedélyezése, készítette: László Zoltán, 1986.
-

Báthori u. 10. sz. csatlakozó gázvezeték terve, készítette: Horánszky Mária, Stefán
László, 1974. aug. – 3 pld.

-

Malom u. 13. sz. belsı gázszerelés alaprajz és függıleges csıterve, készítette:
Stefán László, Hegedős A., 1975.

-

78+24 fh. Ev. Szoc. Otthon tanulmányterv, készítette: Vincze István, 1985. máj. –
földszinti alaprajz, emeleti alaprajz, metszetek, keleti, északi homlokzat

-

120-160 fh. Ev. Szociális Otthon engedélyezési tervdokumentáció (Tervezı: Dr.
Vincze István, készült 1987.) A dokumentáció tartalmazza: földszinti alaprajz,
emeleti alaprajz, metszetek, födémkiosztási rajz, alapozási alaprajz, homlokzat (2
pld.), helyszínrajz – 3 pld. + tervezıi mőszaki leírás (3 pld.) (ma: Emmaus)

-

Nagycserkeszi templom engedélyezési tervdokumentációja (6 db A/3-as,
fénymásolt)

-

Kistemplom (Széna tér- Árok u.) bıvítésének terve. Készítette: Bogár László (4 db
A/3-as, fénymásolt)

