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A Haidti-Szabolcsi Evang6likus Egyhdzmegye gyiiitem6nyi besz6mol6ia aZO1S,
6vr6l.

A Hajdil-Szabolcsi Evang6likus EgyhAzmegy|hez 7 onfill6 gyr.ilekezet tartozik:
Debreceni Evang6likus Egyhdzkozseg, Filadelfia Evang6likus Egyhdzkozs6g, Krjlcsei
Evang6likus_ Egyhdzkozs6,g, Nagycserkeszi Evang6likus Egyhazkozs6g, Nyfregyhdza -
Kertv6rosi Agostai Hitvall6sri Evang6likus Egyhiz, Nyiregyhdza Emmaus Evang6likus
F, gyh Azko zs6 g, N y f r e gy hAzi Ev an 96 I i ku s E gyh ltzkozs e g.

A 2075. 6v6ben a kcivetkez 5 v6ltozAsok tort6ntek:

-Miitflrgyakrestaurdl6sa: Debreceni Ev. Egyhfizk,Kegrtargrak felujitasara;
129.540 Ft
- Restaur6l6s eset6n mely tiirgyak (pl. ed6nyek, olt6rk6p, egy6b festm6ny): A
Nyiregyhdzi Ev. Egyh|zkozs6gben 2015-os 6ven 4 k6pre adtunk be az NKA-hoz
p6ly6zatot. De sajnos nem kaptunk rd tdmogatdst,

2.Pfly{zatok:
Debreceni Ev.Egyhz. az MEE Gyfijtem6ny6hez

o Szekreny biztonsAgossa tetelere: 140.O1B Ft
r Kegytargyak felujitAsAra: I29.S40 Ft kaptak.

Ev. EgyhAzkozs6g az MEE Gyfijtem6nyehez
. Gy[ijtem6ny mfikddtet6sre 1.000.000 Ft, kaptunk

Ev. E gyhiizkozs 69 E E M I -h ez benyri j tott pAly 6zat
o Savmentes dobozok vdsdrl6sdra, p6rdtlanit6ra, nyomtat6ra,

f6nykepez6g6p v6s6rl6sdra cisszesen 820.000 Ft, tdmogatdst
kaptunk

Nyiregyhdzi Ev, Egyh6zkozs6gNKA-hoz benyrijtort pfiy|zat
. K6pek restaurdlds6ra 800,000 Ft k6rtrink, ezt nem

t6mogattak
. savmentes dobozok vdsdrlSsdra 47.000 Ft. kaptunk

S. Uj kiadvAny akor6bbi 6vhezk6pest:

Ktinyv (pl. gytilekezettiirt6net) :

r A reformdci6 kincsei L Szerkeszt6k: Kollega Tarsoly Istvdn 6s Kovdcs Eleon6ra,
Budapest, 2015. Ebben jelent meg Addmi L6szl6: Eur6pa tanit6mestere Philipp
Melanchthon 6s Belyus Be6ta: Nyiregyhdzi Evang6likus Egyhdzkozsegr6l sz6l6
f 16sok.

Rtivid ismertet6 (pl, a templom16l):
Egy6b egyh|zi kiadvdny [pl. foly6iratJ

. Debrec. Ev. Egyhzk, hrisv6ti 6s kar6csonyi korlev6l

' Nyfregyhz. Ev. Egyhzk. II1, korzetben tavaly is kiadtuk az Ebreszt6 c. Hrisv6ti 6s
Adventi-Kardcsonyi korlevelunket [tehdt 6vente z -szer j elen ik m eg),
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. Nyfregyhz. Ev. Egyhlzk. havonta megjelen6 Hirmond6 rijs6ga.
o Rovid ismertet6 k6szLilt a Nyiregyhiizi Nagytemplom16l
o Filadelfia Evang6likus Egyh|zkozslg 6s a Nagycserkeszi Evang6likus

Egyh|zkozs6g hetente kiad egy rovid vAzlatot a vasdrnapi igehirdet6srSl 6s
tAj6koztat6t a pro gram o kr6l.

a. Egy 6b evang6likus eml6keket 6rint6 v6ltoz6sok:
o , A Kcjlcsei Evang6likus Egyhdzkdzs69 temploma megfjult.

' A Nyiregyh' Ev. EgyhAzkiizs6g Nagytemplom bels6 restaur6ldsa elkezd6dott.
Ennek koszonhet6en 6 kupola restaurdl;isa megtort6nt, valamint a karzatra
vezet6 l6pcs6t kicser6lt6k. Fehijftottdk a koz6ps6 csillSrokat 6s azok mint6j6ra
k6szitettek 12 kisebb 6s 1 nagyobb csilldrt a fels5 karzatra. Valamint kicser6ltek 9
ablakot. Az orgona mogritt l6trejott egy kidllit6t6r. Ennek a pAlyAzatnak
koszonhet6en kaptunk egy k6perny66rint6s inform6ci6s t6bl6t 6s egy nagy
k6perny6s t6v6t.

. a Nyiregyhizi Evang6likus Kossuth Laios Gimnfzium gyiijtem6nyeinek
feil6d6s6r6l sz6l6 besz6mol6t osszedllftotta Pint6nd Kosina Jud it konyvt6rostan6r
6s azadatokat kozreadta: Tar J6nosn6 igazgat6
Iskolamrizeumunk tort6net6nek el6zm6ny ei az 187 0-es 6vekre nyrilnak vissza,
amikor c6lja volt, hogy a tdvoli 6s kozelmrjrlt tdrgyi eszkdzeit, eml6keit meg6rizze
6s az oktatls szolgdlatdba Sllitsa, majd a k6s6bbiekben inkdbb iskolat6rt6neti
j ellegfi gyiijtem6nyr6l besz6lhetrink.
Jelenkori iskolamitzeumunk az el6dokhoz hasonl6 szdnd6kkal 6s akarattal iott
l6tre, felavatAsflra a2ol4.6vben keri.ilt sor a megval6sult iskolakorszerfisit6si
projekt rinnep6lyes zAro rendezv6ny6nek keretein behil.
Az iskolamf zeum feladata j6l korLilhatdrolt: ,,szolg6ljon Isten dics6s6g6re, hazAnk
es iskoldnk haszndra, r-idv6re." Legyen tukre a kereszty6n 6s a modern
tudomdnyokra val6 nevel6snek, 6rizze a tan6rok 6s diSkok sz6pirodalmi,
tudomdnyos 6s k6pz6miiv6szeti alkot6sait,
Az iskolamfzeum jelenleg nyolc iskolatort6neti korszak, illetve t6ma trikr6ben
mutatja be szoveggel, k6ppel es tiirgyi eml6kekkel a milltat. Itt kenilt elhelvez6sre
az iskola 6si zAszloja is.
Gyiijtjuk 6s fogadjuk a r6gi 6s a manapsdg keletkez6 iskolatort6neti anyagokat,
hogy azokat a muzellis jell6g6nek megfelel6en a k6s6bbiekben kiAllitsuk, illetve
az ut6kornak meg6ri zztik.
Mfieml6kkiinyvtf,runk 1970-t6l v6dett gytijtem6ny. Jelenleg az iskola
kezel6s6ben, de NyfregyhAza MegyeiJogrl Vdros tulajdon5ban van. A kozel 10 000
kdtetes Sllom6ny feltdratlan, csup6n egy - a kurrens Sllomdnyt is kezel6
leltdrkonyv ad n6mi inform6ci6t az 6llomdny adatair6l. Ezt is a kordbbi
konyvtdros igyekezet6n ek koszonhetj Lik.

A 70-es 6vek 6ta n6h6ny kutat6, ill. kutat6csoport tervbe vette az 6llomdny
feltArAs|t, de eddig ezek a tervek nem val6sultak meg,
Napjainkban - kordbban alkalomszeriien, 2014 ota intenzivebben - folyik az
iskol6n beltili munkaer6vel, konyvtdrostandri szakk6pzetts6ggel, de specidlis
,,r6gi konyves" v6gzetts69 n6lkril, a feldolgoz6 munka: a dokumentumok
azonositdsa, ahol szuks6ges, fj lelt6ri szSmmal val6 ell6tdsa, illetve egy
lel6helyiegyz6k k6szit6se. Kovetkez6 flzisban a raktdri jelzetek megSllapitdsa,
majd a raktdri rend kialakltAsa a cel. Ez vdrhat6an hosszri 6vek munk lialesz.
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Az evang6likus egyhAz int6zm6nyei, mds - muzedlis gyiijtem6nyt kezel6 -
gytilekezetek, int6zm6nyek, egyesriletek is partnereink, ha szakmai segits6gre
van sztiks6grink. Illetve tapasztalataink alapjdn mi is tudtunk segits6get nyrijtini
mdsoknak pl, NKA-pSlyAzatok tigy6ben, (Pl. Evang6likus Orsz6gos Konyvtdr,
Szent AtanAz Gorogkatolikus Hittudomdnyi F6iskola Konyvt6ra, Bonyhddi pet6fi
Sdndor Evang6likus Gimn6zium, M6ricz Zsigmond Megyei 6s Vdrosi Konyvtdr.J
E gyiijtem6nyekhez kapcsol6dik, hogy az iskolavezet6s az iskolatort6neti 6s
m(vel6d6stort6neti jelent6s6gfi Kossuth-levelet, illetve a diszterem el6tti
Kossuth Laiost Sbrinolf festm6nyt is restaurdltatta.

. A Nyiri Honv6d Egyesrilet a NyiregyhAziEvang6likus Egyh6zkozs6gaTtr6czy
ZoIt|n Evang6likus 6voda 6s Magyar-Angol K6t Tanitdii Nyelvii A[aldnos Iskola
egytitt avatta fel a neves nyiregyhAzi Bencz(rrok eml6k6t megcircikit6 tlblfit. A
t6bla Benczfr Mikl6s 1B4B/49-es honv6d 6rnagy, Benczrir fdnos rigyv6d, bolcsel6,
Benczitr Zsuzsanna tan[t6, fr6 eml6k6t 6rzi, A t6bla felavatAsAra 2015. okt6ber 6-
An 14 00-t6l kertilt sor. Az avat6 besz6det T6th S6ndor ny. ezredes, helytort6n6sz
mondta. Az eml6ktdblAt az iskola nev6ben Kocsisn6 Sdrossy Em6ke igazgat6 vette
6t. (Abeszlmol6t koszonom Kocsisn6 Sdrossy Em6ke igazgat6n6nek.)

o A Kolcsei Evang6likus Egyhdzkozs6gben az els6 6s mdsodik vildghdborfs
eml6kmiive 6thelyez6sre kenilt a templom mell6,

5'PSlyfnati t6mfk, ami legc6lszeriibben tudna hasznositani egy-egy gytilekezet:
o A NyiregyhAzi Evang6likus Egyh6zkozs6g szAmitog|p hall6zat b6vft6s6re 6s

adatv6delemre adott be pAly|zatot. Valamint tovdbbra is szeretn6nk
restaur6ltatni a tavaly nem nyert k6peket.

6. Egyhfzkrizs6gi ki6llitf sok az e lmf lt 6vekb en :

o A Debreceni Evang6likus Gytilekezet altemplomAban az orszdgos egyhlz lital
vezetett turisztikai p|lyAzat r6szek6nt kialakitdsra kenilt egy olyan helyis69, ahol
6lland6 kiSllitds keret6ben a reformdci6 debreceni megszulet6s6t6l indutva egy
kisebb m6retfi gyrilekezettort6neti ki6Lllitds kertilt kialakftdsra. Kegytdrgyak,
f6nyk6pek 6s krilonboz6 irlsos inform6ci6k keruiltek kihelyez6sre az OE Altal
biztositott elektronikus informdci6s panel mell6,

r A Kolcsei Evang6likus Egyh6zkozslg templomdban a karzat alatt kis ki6llitdst
nyilt k6t vitrinnel az egyhAzkozs6g miikincseib6l 6s r6gi irataib6l,
anyakdnyveib6l. A templom kfvril 6s behil teljesen megrijult a MEE tririsztikai
pAlyAzata keret6ben,

Egy6b v6ltoz6s:
o Esperesi vizitdci6 tort6nt a Keretvdrosi Ev, EgyhAzkozs6gben, ami r6szben

val6sult meg, fg6retet kaptam esperes rirt6l, hogy a folytat6sn6l 6n is ott lehetek.
o Megtort6n az Egyhazmegye anyakdnyveinek 6s )egyz6konyveinek a

digitaliz6l6s6ra, Koszcjnom a gyrilekezetetek egyLittmiikod6s6t 6s h6liis szivvel
kcisztjnom a budapesti koll6gdk rugalmassdglrt, Az 6skeres6n: www,oskereso.hu
- n kutathat6ak ezek az anyakonyvek, A gyrilekezetek dvd fogj6k megkapni a
sajAt anyagukat, az 6v folyamdn. A kutatds felt6tel6hez tartozik a negyed6ves vagy
eg6sz 6ves el6fizet6s, 6s torv6nyben meghatArozott id6korlSt, ezzel kapcsolatos
inform6ci6k megtal6lhat6ak a fenti honlapon.
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' A gytilekezetek jegyz6konyvei, amik felkeniltek Budapestre 6s digitaliziiltak a
HungaricanaKozgyfiitem6nyek portSl6n tal6lhat6 meg. http://hungaricana.hu"/

Megkosztinom a gyLilekezetek lelk6szeinek 6s tagjainak, hogy inform6ci6val
segftett6k a beszSmol6 elk6szit6s6t.

Hfv6 emberk6nt orommel vettem azokat a hireket is, ahol nem foldi, hanem mennvel
kincseket gyii)t a gyrilekezet

Rem6nys6gunk van arra, hogy a 2016-os 6vben kiirt pltlyAzatoknak koszonhet6en
gyr.ilekezetink tovdbb sz6pril, ren dez6 di k, gyarapszik,

A NyfregyhAzi Evang6likus Egyh6zkozs6gben megalapult a Reformdci6i Bizotrs6g,
melyben a megyei lev6lt6r, mfzeum koll6gdi is r6szt vesznek. Kcjzds pAlyAzatnik
kcjszonhet6en ebben az 6vben megjelenik a Mikl6sffy Sdmuel 6ltal izerkesztett
e gyh6ztort6n eti ko nyvri nk.

201'6' 6prilis 9-6n megtort6nt A reform6ci6 kincsei I. kcjtet bemutatdsa az
Evang6likus Kossuth L. Gimnlziumban Kollega Tarsoly Istvdn 6s Kovfcs Eleon6ra
szerkeszt6k dltal. Utdna ldtogat6st tettek a gyfijtem6nyi lev6ltdrban, konyvtdrban 6s a
Nagytemplomban

2016. 6prilis 1B-dn a Nagytemplomunk orhjAt 6s
Martinovszki Istv6n 6s Leviczky ZoltAn.

201.6. mSjus L9-6n ,,Helytdrt6neti est6k', cimmel

haragjdt6kdt mutatja be

sor kenil a lev6ltdrunk
ismertet6s6re is.

2016' m6jus 11- 6n a Nemzeti lev6ltdr szervet6s6ben a Bokortanydk cimii konyv
bemutatdsdra a f o6b 0liv6r Szeretetotthon benk6bokori 6ptilete nyrijt otlhont,

A Debreceni Evang6likus Egyhdzkozs6g altemplom k6t helyis6g6ben m6jus 22.-6n -
vasdrnap - az Istentiszteletet kovet6en megnyilik a Debreceni Evang6likus
Csipkemrizeum. Egy h6napokkal ez el6n elhalSlozott presbiter testv6rtink hagyat6k6nak
drokrjsek6nt kaptuk meg V6gi Ida testv6nink csetneki csipke gyiijtem6ny6nek
meghatdroz6 r6sz6t. Ez is 6lland6 kiSllft6s form6jdban miikridik majd, bekapcsol6dva
Debrecen v6ros kulturSlis 6let6be,

Ebben az 6vben rinnepli 20. 6vfordul6jAt a Tir6czy Zoltln Evang6likus 6voda 6s
Magyar Angol K6t Tanit6sri Nyelvfi Altal6nos Iskola

Rem6nys6gtink van arra, hogy a tavalyi 6vben elkezd6dott nagytemplomi fehijft6s az
id6n folytat6dik.

K6rem a lelk6szeket, munkatdrsakat, hogy krildjenek meghfv6kat a krilonboz6
alkalmakr6l, hogy m6sok fel6 is eljuttassuk azokat akdr gyLilekezet honlapjiin
(nyir egyhaza, lutheran.hu J keresztril is.

Soli Deo Gloria

Nyiregyh6z a, 20 16. 6prilis 14.
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gyiijtem6nyi felel6s


