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Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! 

2 Kor9,15 

 
A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye gyűjteményi beszámolója 

a 2014. évről. 
 
 
 

A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyéhez 7 önálló gyülekezet tartozik, 2014. 

évében a következő változások történtek:  

 

- Könyvtárrendezés, a Debreceni és a Kölcse Ev. Egyházközségben történt rendezés  
 - Könyvkatalógus készítés:  

• Debreceni Ev. Egyházközségben, melyet mellékeltek.   
- Levéltári/irattári anyag rendezése, jegyzék készítése: Debreceni Ev. Egyházköz., 
Kölcsei Ev. Egyházközség  
 - Iratok, könyvek restaurálása: A Debreceni Ev. Egyházközségben folyamatban van az 
első anyakönyvűk restaurálása (1882-1901).  
 - Műemléképület felújítása:  
- Műtárgyak restaurálása: Debreceni Ev. Egyházk. 200.000, Ft. értékben összesen 23 
tárgyat. 
- Restaurálás esetén mely tárgyak (pl. edények, oltárkép, egyéb festmény): A 
Nyíregyházi Ev. Egyházközségben 2015-ös éven 4 képre adtunk be az NKA-hoz pályázatot.  
 
2. Pályázatok: 
Debreceni Ev. Egyhz. az MEE Gyűjteményéhez  

• biztonsági szekrény beszerzésére 200.000 Ft.,  
• kegytárgyak restaurálására  
• irat és könyvtárrendezésre 100-100. 000, Ft.  

Kölcsei Ev. Egyházk. az MEE Gyűjtményéhez  
• Levéltári jegyzék készítésére  

Nyíregyházi Ev. Egyházközség az MEE Gyűjteményéhez  
• Anyakönyvi névmutató készítésére 400. 000 Ft.,  
• Könyvkötésre 200.000 Ft.  
• Gyűjtemény működtetésre 600.000 Ft,  

Nyíregyházi Ev. Egyházközség EEMI-hez benyújtott pályázat  
• Számítógép és részegységeire, hő-és páramérő műszerre 

300.000 Ft.  
Nyíregyházi Ev. Egyházközség NKA-hoz benyújtott pályázat  

• Kiállító tárlók készítésére 600.000 Ft.  
 
3. Új kiadvány a korábbi évhez képest:  
 

Könyv (pl. gyülekezettörténet):  
• A Debre. Ev. Egyhzk. templomuk 125. évfordulójára folyamatban van  
• Nyíregyh. Ev. Egyhzk. Anyakönyvi névmutató 400.000, Ft értékben  

 
 



-2 - 

 

Képeslap: A Debre. Ev. Egyhk. templomuk 125. évfordulójára, emlékképeslap készült.  
 

 
Rövid ismertető pl. a templomról:  

• A Nyíregyházi Ev. Egyházközség templomáról ismertető készítését határozta el a 
Média és Információs Munkacsoport.  

Hírlevél 
Egyéb egyházi kiadvány (pl. folyóirat) 

• Debrec. Ev. Egyhzk. húsvéti és karácsonyi körlevél  
• Nyíregyhz. Ev. Egyhzk. III. körzetben tavaly is kiadtuk az Ébresztő c. Húsvéti és 

Ádventi-Karácsonyi körlevelünket (tehát évente 2-szer jelenik meg). 
• Nyíregyhz. Ev. Egyházk. havonta megjelenő Hírmondó újsága.  

 
Megszűnt, vagy ritkult egyházi periodika kiadása? Pl. hírlevél? Nem tudok ilyen 
változásról  
 

 

4. Egyéb evangélikus emlékeket érintő változások: 
• A Nyíregyh. Ev. Egyházközség V. körzetében 2014. szep. 6-án haranglábat 

szenteltünk, melybe az olcsvai harangot helyeztük el.   
• A Nyíregyh. Ev. Egyházközség Nagytemplomának falán 2014. nov. 2-án emléktáblát 

avattunk a 70 évvel ezelőtt málenkij robotra elhurcolt evangélikusok emlékére.   
• Kertvárosi Ev. Egyházközség, korábban a Salamonbokori iskolában lévő málenkij 

robotra elhurcolt tanítók emléktábláját a Bolyai téri gyülekezeti háznál helyezték 
el, egy megemlékező istentisztelt keretében.   
. 

5. Milyen pályázati témák, ami legcélszerűbben tudna hasznosítani egy-egy 
gyülekezet:  

• A Debreceni Ev. Egyházközség jelezte, hogy megújuló altemplomban szeretnének 
állandó és időszaki kiállításokat megvalósítani pályázati pénzből.  

• Kölcsei Evangélikus Egyházközség oltárkép restaurálását szeretné pályázatból 
megvalósítani. 

 

6. Egyházközség kiállítások az elmúlt években:  
• A Debreceni Ev. Egyházközség templomuk 125 éves évfordulója alkalmából  
• A Kertvárosi Ev. Egyházközség Gavrucza Tibor nyug. nagyváradi ref. esperes 

festményeiből , valamint a néhai Nagyvárti Pál festményeiből.  
• A Nagycserkeszi Ev. Egyházközség korábban egy tájházat tervezett a Cigánybokori 

iskola épületében. Gyűjtések is elkezdődtek, de ez terv jelenleg szünetel, mert új 
lelkész került az egyházközségbe.  
 

7.Károsodás gyűjteményi anyagban: 
• A Debreceni Ev. Egyházközség könyvtári könyvek, melyeket fertőtleníteni kellett 

gombás fertőzés miatt.  
• A Kölcsei Ev. Egyházközségben új levéltári szobát alakítottak ki az iskola 

épületében.   
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Egyéb változás: 
• A Kölcsei Ev. Egyházközségben tapasztalt hiányosságok megoldottak lelkész úr 

beszámolója alapján, és az MEE Gyűjtemény támogatásának köszönhetően.  
• Szép fejlődés történik a Debreceni Ev. Egyházközségben is.  
• 2014-ben a Nagycserkeszi Ev. Egyházközségben lelkészváltás történt. Torzsa Tamás 

Szügybe került. Dobó Dániel Nagycserkeszre. A hivatal átvételnél én is jelen 
lehettem.  

• Esperesi vizitáció történt a Keretvárosi Ev. Egyházközségben is, ami részben 
valósult meg, ígéretet kaptam esperes úrtól, hogy a folytatásnál én is ott lehetek.   

 
 

Szeretném megköszöni a gyülekezetek lelkészeinek és gyülekezetek tagjainak, hogy 
információval segítették a beszámoló elkészítését.  

Hívő emberként örömmel vettem azokat a híreket is, ahol nem földi, hanem mennyei 
kincseket gyűjt a gyülekezet.  

Reménységünk van arra, hogy a 2015-ös évben kiírt pályázatoknak köszönhetően 
gyülekezetink tovább szépül, rendeződik, gyarapszik.  

Hamarosan sor kerül az Egyházmegye anyakönyveinek a digitalizálására. Amiről 
időben tájékoztatni fogom a gyülekezeteket.  

Nyíregyházi Ev. Egyházköz. Nagytemplomában az orgona mögötti részt kiállító térré 
alakíttatjuk át egy Turisztikai pályázatnak köszönhetően. Ahol ideiglenes és állandó 
kiállításokat szeretnénk rendezni.   

 
 

Soli Deo Gloria  

 
 
 
Nyíregyháza, 2015. április 7. 
 

 
 
 
 

Belyus Beáta  
gyűjteményi felelős  
 
 
A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése 2015. április 10-én fogadta el. 
 


