
Az Okos Gizella Ház alapítása Dr. Lékai László bíboros nevéhez 

fűződik.  

Az építkezés 1980. év elején kezdődött el, Szabó István Ybl-díjas 

mérnök tervei alapján.  

A Ház első vezetője Dr. Okos Gizella orvos volt, a nevét is innen kapta 

az intézmény. 

Az épület ötszintes, lifttel ellátott, ahol apartmanokban és lakószobákban történik azon 

idős lakók elhelyezése, akik keresztény környezetben szeretnék életük ezen szakaszát élni. 

A XXIII. János Szeretetotthon 1981. július 28-án nyitotta meg kapuit, melyet Dr. Lékai 

László bíboros, esztergomi érsek adott át ünnepélyes keretek között.  

Ez volt az első, új katolikus idősek otthona Magyarországon 1945. óta.  

A Magyar Nemzet 1981. július 29-i számában tudósított a fontos eseményről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon 

Okos Gizella Ház 

40. éves jubileumi ünnepsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az élet legnagyobb értékeit sugározza felénk az Evangélium, a jóságot, a 

szelídséget, az irgalmas és segítő szeretetet... 

Gondoskodni másokról – betegekről, elhagyatottakról, öregekről és 

szenvedőkről – ez teszi az egyházat Anya-szentegyházzá!” 
 

- XXIII. János pápa gondolatai-  

 

 

 



A Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő XXIII. János Otthon 

•  székhelyén (1029 Budapest, Máriaremetei út 187.) és a  

• Názáret Ház (1029 Budapest, Szent József utca 5.) valamint az 

• Okos Gizella Ház (1112 Budapest, Dayka Gábor utca 102-104.) telephelyein, 

265 fő számára nyújt tartós bentlakásos idősotthoni elhelyezést és 10 fő számára 

időskorúak nappali ellátását. 

Az intézmény elsőként a Dayka Gábor utcában kezdte meg működését az Okos Gizella 

Házban 115 férőhelyen, majd bővítették a Máriaremetén működő házakkal.  

Az intézménynek első időkben közös volt a vezetése, a XI. kerületben és a II. kerületben, 

majd később, kettő székhellyel és egy telephellyel folytatódott az idősellátás. A Fenntartó 

2019. évtől szervezeti integráció mellett döntött.  Ennek értelmében Máriaremetén lett a 

székhely, továbbá a Názáret Ház telephely, a Szent József utcában és az Okos Gizella Ház 

telephely, a Dayka Gábor utcában. 

A Názáret Ház 1986-ban 20 

férőhellyel indult Regőczi István atya 

édesanyjának családi házában. Az 

Otthon bővítése és hagyományos lelkisége 

Asztalos Margit és Fromvald Rozália 

több évtizedes áldozatos munkájának 

köszönhető, mely szolgálatot Dr. Lékai 

László bíboros felkarolt, lehetővé téve, 

hogy egyházi fenntartású idősek otthona 

működjön Máriaremetén is. Jelenleg 88 férőhellyel működik a Názáret Ház, ahol elsősorban 

a demenciával élők ellátása történik, speciális környezetben. A kertben található Szent Ferenc 

Udvara, ahol elkerített részekben kisállatok vannak, nyulak, tyúkok, kakas, kutya és madarak, 

valamint mini füvészkert, ahol különböző gyógynövények illata, látványa nyugtató hatással van a 

demenciával élő idősekre.  

Az Emmausz Ház 1990-ben nyílt meg egy bonni magyar hölgy adományának köszönhetően. 

Ez a ház egy már 1910-ben is működő vendéglő átépítésével jött létre. A kápolna Szent 

Ferenc tiszteletére lett felszentelve. 

A Jerikó Ház  2003-ban, a Széchenyi terv keretében épült fel, állami támogatásból. Az 

alapkőletétel 2002. április 22-én volt és a következő év szeptemberében került átadásra az 

épület. A kápolnát dr. Erdő Péter bíboros szentelte fel, Spányi Antal székesfehérvári megyés 

püspök, a Karitász elnöke és dr. Veres András, akkori püspökkari titkár, jelenleg győri 

megyéspüspök jelenlétében. A Házakban apartmanos elhelyezés biztosított az idősek 

számára. 

Okos Gizella Ház pillanatképei 
 

 

 

 


