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J/2 -14 Nyíregyháza Ev. Iskolával kapcsolatos határozatok  

Nyíregyházi Tanítóképző Szervezés Története Nyilvántartási napló  

 

1, A nyíregyházi evangélikus tanítóképző szervezésének és indulásának történet  

Orosz Gábor főisk. adj. (gépelt formában A/4, +bekötött A/5 )  

2, A Nyíregyházi középtanodai nevelésvezérlési szabályok 1847.  Készítette: 

Callasz Ildikó 1977. április, gépelt, A/4. 

3, Ki hozta az akácfát Magyarországba? Tessedik Sámuel születésnek 200. 

évfordulója (újságcikk) 

4, Fekete László MHS vezető gyak. vizsgabizt. füzete (A/5) 

5, Vergitius: Aeineis Ford. Baráti Szabó Dávid. Füzet, A/5 kézzel írt.  

6, Énekeskönyv töredék 35-46. old.  

7, Nyilvántartási napló Végrehajtandó határozatok  Kézzel írott fűzött A/4-esnél 

nagyobb  

8, Mappa  

• Tervrajzok lista  

• Földközötti alaprajz  

• A Nyíregyházi Ág Hitv.Ev. Egyház részére épülő tanyai elemi iskolák fedél 

szerkezetének módosított terve  

• Költségvetés A korháztér és Újszőlősoron emelendő ág. hitv. ev. elemi 

népiskolára vonatkozólag  

• Jegyzőkönyv felvétetett Nyíregyházán 1909. évi augusztus hó 20-án az 

ág.h.ev. egyház által építkezés „Nádor” utcai tanító lakás és 

„Szegényház” téri iskolaépület átvétele alkalmával  

• Vállalati szerződés a nyíregyházi ágostai hitv. egyház és Barucha Pál 

nyíregyházi lakos vállalkozó között  

• Levél Balla Jenő  ág. ev. egyház felügyelő úrnak (A fedélszerkezet 

faméretezései, tanterem sűrűgerendás fedél) 
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• Szakvélemény: A felsorolt tanyai iskolák építését átvizsgálta és erről 

szakvéleményt adták.  

•  Nyilatkozat, hogy az egyházközség megkérdezése nélkül az iskolák 

építésénél eltértek  

• Levél: vályogtégla készítésre  

• Szakvélemény: a nyíregyházi ág. ev. egyházközség által építendő tanyai 

iskolák megvizsgálásáról  

• Szuchy József és János építőmesterek Metszet a tanterven keresztül, 

Metszet a tantó lakásán keresztül  

• Szuchy József és János építőmesterek : A Nyíregyházi Ág Hitv. Ev Egyház 

Részére épülő tanyai elemi iskolák fedél szerkezetének módosított tervei  

• VI. Kereseti kimutatás: Az ág. hitv. ev. Egyház részre épülő tanyai iskolák 

munkálatiról aug 29 től szeptember 11-ig.  

• Kísérőlevél Szuchy József és János építőmesterektől a VI. kereseti 

kimutatáshoz  

• Levél Szuchy József és János építőmesterektől: a kemence ügyében  

• Levél Szuchy József és János építőmesterektől: a tanyai iskolák 

elkészültek  

• Jegyzőkönyv felvétetett Nyíregyházán 1910 évi február hó 4-én. A tanyai 

iskolák építési munkáinak felülvizsgálása  

• Számla: Izsai és Társa  

• Kísérőlevél Szuchy József és János építőmesterektől V –ik kereseti 

kimutatáshoz  

• V. Kereseti kimutatás  

• Kísérőlevél Szuchy József és János építőmesterektől III.–ik kereseti 

kimutatáshoz  

• IV. kereseti kimutatás  

• Kísérőlevél a III. kereseti kimutatáshoz  

• Levél: egyh. ügyésztől, aki Kísérőlevél Szuchy József és János 

építőmesterek képviseli  

• Egyházi felügyelő levele, aki megnézte az iskolák építését, és 6 pontban 

sorolja a hiányosságokat.  

• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől az iskolák 

fedélszerkezetére vonatkozólag  



- 3 - 
 

• Szuchy József és János építőmesterektől: Költségterv a nyíregyházi ág. 

hitv. ev. Egyház részére a tanyában épülő elemi iskolák módosított 

fedélszerkezetére vonatkozólag 1909. 

• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől az Egyház Tanácsának. 

Bejelentés a Kisteleki szőlők és a Csengeri Gyula tanyáján lévő iskolák 

falazásáról. 1909.  

• Kereseti kimutatás, a nyíregyházi ag. ev. hitv. Egyház részére emelendő 7 

tanyai Iskola végzett munkálatairól  

• Kísérőlevél Szuchy József és János építőmesterek költségtervének, 

alaprajzokkal együtt előterjeszti az egyházi ügyész.  

• Szerződés: Babicz István és a nyíregyházi ág. hitv. ev. egyház között 1909. 

május 8. 

• Rendelvény: Szuchy József részére  

• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől, hogy a 7 tanyai iskola 

befejezését szeptember 1-jéről kitolják szeptember 25-re. 1909. 

• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől, hogy az iskolák fedéséhez 

szükséges anyagot megrendelték.  

• Költségvetés: 6 tanyai iskola eternit- fedése az Eternit Művektől  

• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől az ág. hitv. evang. Egyház 

Tanácsának az eddig elvégzett és június 5-ig elvégezendő munkálatokról 

kimutatás.  

• I. Kereseti kimutatás a nyíregyházi ag. hitv. evang. Egyház részre épülő 

tanyai elemi iskolákról  

• Kérelem: Az épülő iskolák mellett lakó egyháztagok felkérése, hogy 

figyelemmel kísérjék az építkezést. 1909. május 25. 

• Levél: az egyházi ügyésztől, melyben megküldi az Elnökségnek a Szuchy 

testvérekkel kötött szerződéseket.  

• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől az Ág. hitv. ev. Egyház 

Tanácsnak. A Balla Jenő felügyelővel történt tárgyalásról a Púposhalmi 

pusztában fúrható kutakról. 1909.  

• Végkereseti kimutatás a nyíregyházi ág. hitv. ev. Egyház részére épülő hét 

tanyai elemi iskola és melléképületeinek munkálatairól  

• Vállalati Szerződés a nyíregyházi ágostai ev. egyház és Szuchy József és 

Szuchy János vállalkozó között a hét új tanyai iskola építéséről.  
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• Levél: Szuchy József és János építőmesterektől, az Egyház kiadja a 3000 

és 7000 kor. értékű betétkönyvek kiadósáról. 1911.  

• Tervrajz a Szarvas szigeti és Kistelekszőlők melletti iskolákról  

• Költségelőirányzat Adorján János építő mestertől  

• Levél az egyházi ügyésztől az Elnökségnek. Az iskolák faalkatrészek 

méreteinek megváltoztatásáról  

• Tervrajzok a Csengeri és Mandai tanyai iskolákról  

• Tervrajok Felső Sóskút, Benkő bokor  

• Puposhalom tanyai iskolákról  

• Domján Elek esperes kísérőlevele a püspöki hivatalba 1922. Szórványban 

élőkről.  

• Adorján János építő mester: Költségelőirányzat a Nyíregyházi ágost. hitv. 

evang. Egyház által építendő tanyai elemi iskoláról Összefoglalás 1907. 

(Keményfedeles könyvben) 


