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25 év az 500 év távlatában
A „25 év az 500 év távlatában” című program első része, 2017. május 29-én került megrendezésre. A
rendezvény keretében kollégiumunk diákjai közösségépítő napon vettek részt a nyíregyházi Múzeumfaluban.
A rendezvény alapját a reformáció 500. évfordulója adta, a tanulók a különböző feladatok során
megismerhették a jelentősebb eseményeket, személyeket, a kor szokásait. Volt szellemi, ügyességi feladat és
a vetélkedő végén sporttudásukat is megvillanthatták a csapatok. Késő délután a szabadban elfogyasztott
vacsora és díjkiosztás után indultunk vissza, a különjáratú busszal a kollégiumba.
A program második része – a Luther Márton Evangélikus Kollégiummal – szoros együttműködés eredménye,
amely 2017. 11. 23.-án került megrendezésre. Az intézmény alkalmazottai és diákjai mellett magas rangú
egyházi elöljárók, gyülekezeti tisztségviselők, egyházi tagok is részt vettek, amely tovább emelte a rendezvény
színvonalát. Az ünnepség keretében visszatekinthettünk az elmúlt 25 évre, a kollégium volt vezetői és dolgozói
mondták el élményeiket, tapasztalataikat az alapítástól napjainkig. Az intézmény mindenkit megajándékozott
egy kis aprósággal, a diákok pedig színvonalas műsorral köszöntötték a vendégeket. A rendezvényt ízlésesen
elrendezett, bőséges svédasztalos ebéd zárta.
A pályázat segítségével a Luther Márton Evangélikus Kollégium tanulói megismerkedhettek egyrészt a
Kollégium eddigi életével, a 25 év alatt a működéssel kapcsolatos felmerült problémákkal és eredményekkel.
Megismerhették azokat a körülményeket amelyek az elmúlt 25 évben kialakították azt a környezetet melyben
most a mindennapjaikat élhetik. Megismerkedhettek az előző vezetőkkel, dolgozókkal képet kapva ezzel arról,
hogy kik is alakították ki ezt a számukra fontos környezetet.
A másik nagyon fontos része a pályázatnak, hogy ismeretet szerezhettek a Reformáció kezdetéről és az elmúlt
500 év legfontosabb eseményeiről. Evangélikus intézményként fontos számunkra, hogy a diákok megismerjék
az egyházunk történetét, de nem egyszerű 'száraz' anyagként, hanem az ő számukra is befogadható, játékos
formában -tesztek, versenyek segítségével- sajátíthatták el tudást az Evangélikus egyház és a Luther Márton
Evangélikus Kollégium történelméből.

A programok megvalósításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600.000 Ft támogatást nyújtott a Luther
Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány részére.

