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Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről 

(103Zsolt 1-2) 
 

A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye gyűjteményi beszámolója a 2016. 
évről. 

 
A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyéhez 7 önálló gyülekezet tartozik: 

Debreceni Evangélikus Egyházközség, Filadelfia Evangélikus Egyházközség, Kölcsei 
Evangélikus Egyházközség, Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség, Nyíregyháza – 
Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, Nyíregyháza Emmaus Evangélikus 
Egyházközség, Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 4 körzettel. 
 
A 2016. évi változások: 
 
- Műtárgyak restaurálása:  
 

- Restaurálás: A Nyíregyházi Ev. Egyházközségben 2016-ban A Nyíregyházi Evangélikus 
Nagytemplomért Alapítvány által 2db. képet restauráltak: Péter tagadása és Paulik János 
lelkész díszmagyarban. .  
 
Pályázatok: 
Nyíregyházi Ev. Egyházközség az MEE Gyűjteményéhez  

 Gyűjtemény működtetésre 1.500.000 Ft, kaptunk 
Nyíregyházi Ev. Egyházközség EEMI-hez benyújtott pályázat  

 479. 000,- Ft. számítógép és részegységeire  
 820.000. Ft. az Egyházmegye digitalizált jegyzőkönyveinek, 

anyakönyveinek fájl átalakításához  
Új kiadvány a korábbi évhez képest:  

 Könyv előkészítés a Nyíregyházi Ev. Egyházközség Nagytemplomban 
elhangzott előadások megjelenítéséhez. (2017. márciusában megjelent) 

 Nagy Tamás kutató által készített: Kálmánháza evangélikuságának 
történetet (még folyamatban) 

 Megyei Levéltárral közös megállapodás a Nyíregyházi Ev. Egyházközség 
Levéltárában őrzött Történeti könyv gépelésére és megjelentetésére.  

 Megyei Levéltárral történt megállapodás alapján a Nyíregyházi Ev. 
Egyházközséghez készített névmutatókat Excel táblázatba viszik fel.  

 
Rövid ismertető (pl. a templomról):  
Egyéb egyházi kiadvány (pl. folyóirat) 

 Nyíregyházi Ev. Egyházközség V. körzete által szerkesztet 4 oldalas, A/5-ös 
Örömhír Hírlevél évi 3-szori megjelenéssel.  

 
Egyházközségi kiállítások az elmúlt években:  

2016. április 9-én megtörtént A reformáció kincsei I. kötet bemutatása az 
Evangélikus Kossuth L. Gimnáziumban Kollega Tarsoly István és Kovács Eleonóra 
szerkesztők által. Utána látogatást tettek a gyűjteményi levéltárban, könyvtárban és a 
Nagytemplomban 
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2016. április 18-án a Nagytemplomunk óráját és haragjátékát mutatja be 
Martinovszki István és Leviczky Zoltán.  

2016. május 19-én „Helytörténeti esték” címmel sor került a levéltárunk 
ismertetésére.  

2016. május 11- én a Nemzeti levéltár szervetésében a Bokortanyák című könyv 
bemutatására a Joób Olivér Szeretetotthon benkőbokori épülete nyújt otthont.  

A Debreceni Evangélikus Egyházközség altemplom két helyiségében május 22.-én - 
vasárnap - az Istentiszteletet követően megnyílik a Debreceni Evangélikus 
Csipkemúzeum. Egy hónapokkal ez előtt elhalálozott presbiter testvérünk hagyatékénak 
örököseként kaptuk meg Vági Ida testvérünk csetneki csipke gyűjteményének 
meghatározó részét. Ez is állandó kiállítás formájában működik majd, bekapcsolódva 
Debrecen város kulturális életébe. 

A Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközségben is kiállításra került a Kossuth L. 
Gimnázium tanulói által készített képkiállítás, mely az Egyházmegye templomairól, 
imaházairól. 

Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató és Bene János múzeumi igazgató áldozatkész 
segítségével létrejött a Nagytemplomba a tirpákokról szóló kiállítás, ahol én a 
háttérmunkában vehettem részt.  

A múlt évben ünnepelte 20. évfordulóját a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és 
Magyar Angol Két Tanítású Nyelvű Általános Iskola  

 
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth L. Gimnáziumban őrzött anyagra vonatkozó 

változásokat a Pinténé Kosina Judit könyvtáros-tanár segítségével közlöm: 
 
 

 Gyűjteményi változások: 

 

 

MUNKATERÜLETEK 

 

MUZEÁLIS 

gyűjtemény 

 

KURRENS 

állomány  

(iskolai kt.) 

 

ISKOLAMÚZEUM 

Könyvtárrendezés dokumentumok 

azonosítása, ellátása 

leltári számmal, 

lelőhelyjegyzék 

készítése 

folyamatban 

(kb.15-20 %-os 

feldolgozottság)  

áttérés elektronikus 

nyilvántartásra 

(dokumentumok 

folyamatos felvitele 

a SZIRÉN integrált 

könyvtári 

rendszerbe, 

elektronikus 

kölcsönzés 

bevezetése 

-„Margócsy 

hagyaték rendezése 

-Öregdiák 

adományok 

rendezése 

- folyóiratcikkek, 

egyéb források 

rendezése 

(internetes cikkek, 

iskolatörténeti 

dokumentumok)  

 

Könyvkatalógus készítés SZIRÉN integrált 

könyvtári rendszer 

segítségével 

folyamatban 

SZIRÉN integrált 

könyvtári rendszer 

segítségével 

folyamatban 

- 

Levéltári/irattári anyag 

rendezése, jegyzék 

készítése 

(muzeális 

gyűjtemény 

részeként) 

- - 
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Új kiadvány a korábbi évhez képest: 

 

 MUZEÁLIS 

gyűjtemény 

KURRENS 

állomány  

(iskolai kt.) 

ISKOLAMÚZEUM 

Rövid ismertető pl. a 

templomról 

 

Muzeális 

gyűjteményt 

bemutató új 

ppt.(rövidebb, 

hosszabb változat) 

- - 

Egyházközség (iskola) kiállítást az elmúlt években:   

Ha igen milyen jellegűt? (egyháztörténeti, képzőművészeti, gyermekek munkái, egyéb) 

-kézműves szakkör (tehetséggondozó csoport) tanulóinak munkái 

Iskola  kegytrágya (muzeális értékű tárgya): -iskolazászló  

 

 

Pályázati témák: 

1. Állományvédelem: portalanítás, bőrkötések kezelése, egyéb kötések javítása. 

Vegyszeres megelőző védelem. 

Muzeális tárgy (iskolazászló) állagmegóvása. Kossuth Gimnázium kérésére.  

2. A Kölcsei Ev. Egyházközség: 1-2- világháborús emlékmű  (evangélikus hősök)  

felújítása a templom mellett. 

 

 

 

2017. évi tervek:  
Folytatódik a nyíregyházi Nagytemplom felújítása, oltár, szószék restaurálásával, 

ablakok cseréjével, teljes belső restaurálásával.  
Mellette a lelkészi hivatal is megújul, levéltár, könyvtár új helyre költözik.  

Az Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek digitalizált anyakönyvek, jegyzőkönyvek 
fájlosított anyagát adathordozókra másolt változata kiosztásra kerül. Az ehhez tartozó 
információkat átadáskor a lelkészekkel, gyülekezeti munkatársakkal megbeszéljük.  

 
A reformáció évében kívánom, hogy gyülekezeteinkben teljes megújulás történjen.  
 
Köszönöm a lelkészek, munkatársak segítségét, hogy információkkal hozzájárultak 
beszámolom elkészítéséhez.  

Soli Deo Gloria  
 
 

Nyíregyháza, 2017. március 31. 
 
 
Belyus Beáta  
gyűjteményi felelős  
 
A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése 
……………………………………………………………………………………………………………………. elfogadta.  


