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I. Személyi feltételek 

 Lipóthné Gyulai Anikó kolléganőnk második gyermekét várta, ezért táppénzre, majd utána szülési 

szabadságra ment 2015 október végével. Helyette Mecsnóbel Mónika érzett 2016. január 1-vel. 

Mónika általános iskolánk és gimnáziumunk tanulója volt. Két diplomával rendelkezik egyrészt 

gyógytornászi, másrészt óvodapedagógusi végzettsége van. Nagyon örülünk, mert egy talpraesett, 

intelligens és segítőkész munkatársat ismerhettünk meg személyében. 

 Mikola Tamás levéltáros kollégánk egy év munkaviszony után 2016. június végével felmondott, 

és Budapesten helyezkedett el. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Közfoglalkoztatási Programja keretében 

lehetőség nyílt egyházközségünk számára, hogy egyházi fenntartású intézményei kulturális 

tevékenységeik gondozására és fejlesztésére munkatársat foglalkoztathasson. Így érkezhetett 

levéltárunkba 2016. május 1-től kulturális közfoglalkoztatottként Pálfi Erika. 

 A megüresedett levéltárosi állást, 2016 augusztusában sikerült betöltenünk. A sok jelentkező 

közül választásunk Stankoviczki-Bíró Ágotára esett. Ágota keceli származású, a kiskunhalasi 

Szilády Áron Református Gimnáziumban érettségizett és Szegeden végzett az egyetemen, 

történelem szakon. Egy kis kitérő után szívesen vállalta a levéltárosi munkát. A nyáron ment 

férjhez, szeptemberben költöztek át Kecskemétre.  

II. Tárgyi feltételek 

 A pakolás megkönnyítésére egy kétkerekű kézikocsit vettünk 7999,-Ft értékben. 

 A könyvtár számára egy 16 GB Kingston pendrive-ot vásároltunk 20.065,-Ft értékben. 

 A könyvtár olvasó és dolgozó szobájába két fali órát vásároltunk 8311,-Ft értékben.  

 A Szíj Rezső gyűjteménybe és a levéltárba a költségvetés terhére egy hétfokú és egy hatfokú létrát 

vásároltunk 25.980,-Ft értékben. A könyvtár számára egy ötfokú és egy hatfokú létrát vettünk 

22.289,-Ft értékben. 

 A levéltárba egy TOSOT TSR-50 típusú 45 literes hűtűszekrényt szereztünk be 33.990,-Ft 

értékben. 

 A nyár végén feltörték a szerverünket, így a NetLib Kft. munkatársa helyszíni karbantartásra 

leutazott hozzánk. A szerver, azaz védelem megerősítése végett alkatrészeket is cserélt, a kiszállás 

díja: 22.289,-Ft volt.  

  A NIOK Alapítvány e-mailben hívta fel a figyelmünket, hogy cégük a TechSoup partnerségével 

valósítja meg CivilTech Programját, melynek keretén belül ingyenesen juthatnak hozzá szoftver- 

és hardveradományokhoz közhasznú civil szervezetek. 

http://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=4e7d5b48a6&e=576e4989d4
http://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=5cee7c3ea8&e=576e4989d4
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Nyilvános könyvtárként mi is jogosultak lettünk, így ha gondoljuk, akkor részt vehettünk a 

CivilTech szoftveradományozó programban, ahol Microsoft és Symantec termékek közül 

válogathattunk a piaci ár töredékéért (jellemzően 5-10%). A program lehetőséget biztosít arra, 

hogy a legfrissebb operációs rendszerekkel és irodai szoftverekkel hatékonyabbá tehetjük 

munkánkat, valamint biztonságban tudhatjuk adataikat a számítógépes vírusokkal szemben. Mi 

éltünk ezzel a lehetőséggel, és beadtam jelentkezésünket, amelyet el is fogadtak. Így összesen 

307.172,-Ft értékben a könyvtár és levéltár összes dolgozói és használói gépén, laptopján 

feltelepítésre került a jogtiszta Windows 10 operációs rendszer. 

 Kolléganőnk új irodai széket kapott 37.990,-Ft értékben. 

 A könyvtár számára vettünk egy elektromos iratmegsemmisítőt 12.990,-Ft értékben.  

III. Pályázat 

 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiírt Márai V. programban, könyvtárunk 

állománygyarapításra 339.588,-Ft támogatást kapott. (Egyházközségi Könyvtár: 79.015,-Ft 

Gimnázium: 48.687,-Ft; Általános Iskola: 92.706,-Ft; Pálmácska Óvoda: 67.484,-Ft; Internátus: 

51.736,-Ft) A pályázat lebonyolítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. keresztül történt. A 

könyvkiadók által felajánlott kötetek közül választhattunk kedvezményesáron a 2015 nyarán. Az 

igényelt kötetek kiszállítása 2016. januárban történt meg. Lehetőségünk adódott a Márai VI. 

program folytatására. Az előzetesen leadott igényünk 2016 novemberében érkezett meg 169.881,-

Ft értékben. (Egyházközség Könyvtár: 40.049,-Ft; Gimnázium: 22.993,-Ft; Általános Iskola: 

54.840,-Ft; Pálmácska Óvoda: 37.622,-Ft; Internátus: 14.377,-Ft) 

 Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 

által az Egyedi dokumentumok restaurálására kiírt pályázatán 448.000,-Ft támogatásban 

részesültünk 2015-ben. Intézményünk - a kezdetektől, mióta lehetőségünk nyílik ilyen típusú 

pályázatokon sikert elérnünk - az OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely munkatársait bízza meg 

régi és ritka dokumentumaink restaurálási feladataival. Elmondhatjuk, hogy munkájuk garanciát 

jelent, szívesen dolgoztunk együtt velük az elmúlt években. A közösen kiválasztásra kerülő, majd 

kezük munkájával javított dokumentumok biztos, hogy hosszú évtizedekre biztosítják a könyv jó 

állapotát.  

Sajnálatunkra a pályázatunkban kértekkel szemben, kizárólag a Jerney-gyűjtemény I. kötetének 

restaurálását végeztethettük el, de reménykedünk ennek az értékes oklevéltárnak a további 

restaurálásában. Gyűjteményünk egyik legértékesebb és legkutatottabb anyaga az ún. Jerney 

gyűjtemény.  

Jerney halála után a 25 kötetből a másolatokkal együtt összesen 4014 darab okiratból álló 

gyűjtemény vétel útján 1859-ben a Kecskeméti Református Főiskola tulajdonába került. 1944-ben 
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a IV. kötet teljesen megsemmisült, a XIV. kötetből pedig csak egy töredék maradt meg, a többi 

közül is megrongálódott néhány.  

A Jerney gyűjtemény 1535-1794 közötti kamarai hivatalos iratokat, adókimutatásokat, harmincad 

elszámolásokat, a kamarához írt magánleveleket, egyéb vegyes iratokat tartalmaz.  

Az iratokat még Jerney rendezte: részben tárgyanként, részben megyénként csoportosította, a 

csoportokon belül időrendbe rakta, egységenként beköttette. Az egyházkerületi közgyűlés 

127/1951. határozata alapján az iratanyag 1952-ben több részletben a Ráday Gyűjteménybe került. 

Fenntartónk kérésére 2008-ban visszakértük jogos tulajdonunkat a Ráday Levéltárból így ismét a 

birtokunkba került a teljes gyűjtemény. Jerney anno, az anyag rendezésével és kötetekbe 

szortírozásával valószínűleg a könnyebb áttekinthetőségre törekedett, mégis most úgy gondoltuk, 

hogy a praktikusabb rendezés miatt már nem köttetnénk vissza a különböző méretű okleveleket. 

Amikor anno bekötésre kerültek az oklevelek, sajnos sérültek is, így mindenképpen időszerűvé 

vált az áttisztításuk, illetve elég sok helyen a pótlásuk, javításuk. A restaurátor szakemberekkel 

egyeztetve ezért a kötetbe rendezés helyett, speciális savmentes dobozokba rendezve tároljuk a 

továbbiakban az okleveleket. A restaurálás az 2015 őszén kezdődött el és 2016 február végére 

fejeződött be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség a 17076/2016/KOZGYUJT. ügyiratszámon (Levéltár 

részére a raktárt tehermentesítő szekrények berendezésére, valamint számítógép és 

részegységeinek beszerzésre, számítógép konfigurációjára és képi digitalizáló eszközök 

beszerzésére ) 800.000,-Ft támogatást nyert el. 

A 2015-ös évben nyílt először lehetőségünk arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához 

egyedi támogatási kérelmet nyújthassunk be. Levéltárunk számára ez igen sokat jelentett, mert a 

Nemzeti Kulturális Alap néhány pályázatán kívül máshonnan nem sikerült támogatást nyerünk 

intézményünk számára.  
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Az első támogatást bővítésre fordítottuk, így már fogadhattuk az egyházkerületünkben lévő 

egyházmegyékből érkező iratanyagokat és volt lehetőségünk a meglévő iratanyag szortírozására 

is. Levéltárunk ezzel a bővüléssel egyházkerületi levéltári feladatokat is átvállalt. Az új 

helyiségnek köszönhetően szép lassan sikerült különválasztani a két levéltári egységet, úgymint az 

egyházközség levéltári anyagát és a különböző egyházmegyékből érkező levéltári anyagokat. A 

nyár folyamán elkezdődött a tavaly kialakított teremben a Kecskeméti Református Egyházközség 

levéltári anyagainak átpakolása, egyrészt a régi raktárhelyiségből, másrészt a kutatótermi részből. 

A felújított raktárhelyiséghez önerőből sikerült az ablakokra rolettákat felszereltetnünk, így a 

sötétítést és a meleg kizárását aránylag kedvezően sikerült megoldanunk. Az idei évi 

minisztériumi támogatásnak köszönhetően ehhez a helyiséghez tartozó piciny, 12 m2-es tároló 

helyiség bepolcoztatásával, pedig a felesleges, eddig a kutatóhelyiségben, vagy a 

raktárhelyiségben elhelyezett eszközöket, dobozokat, duplum könyv példányokat el tudjuk rejteni. 

Az új polcok Bodacz János asztalos mester munkáját dicsérik, aki egy öt, illetve egy két elemből 

álló szekrényt gyártott le ide, fehér bútorlapokból.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A polcrendszer kialakításával segítséget kaptunk ahhoz, hogy mind a két 

nagyobb raktárban átláthatóbb, rendezettebb módon tudjuk kezelni az 

iratanyagokat, komfortosabb teremben tudjuk fogadni a kutatókat, és az 

ezekbe a helyiségekben felesleges, ugyanakkor a működéshez szükséges 

tárgyakat egy közös, rendezett tárolóban helyezzük el.  A számítógépes 

feldolgozás miatt, az adatok tárolása végett nagyon örülünk, hogy sikerült egy külső adattárolót 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2ZHD0_LOAhXCPhQKHe85CLYQjRwIBw&url=http://www.argep.hu/trend/WDBW/WDBWLG0030HBK.html&psig=AFQjCNEtFOT-Xbuhk44Lx8lvBLxlhpsVfA&ust=1472973353414243
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eszközölnünk, így biztonsági okokból is jó, hogy a feldolgozott adatok, nemcsak a saját gépen 

tárolódnak, hanem ezen a 3TB kapacitású külső winchesteren. Intézményeink közös informatika 

hálózaton vannak, ezért a közös meghajtókon az adattárolás nem megoldott.  

Két évvel ezelőtt sikerült egy Canon EOS 70D típusú fényképezőgépet vásárolnunk. A 

használatban lévő nagy 

felbontású szkennerek 

mellett, ez a fényképezőgép 

segíti még a 

digitalizálásunkat olyan 

dokumentumoknál, 

amelyeket máshogy nem 

lehet. Kollégám régóta 

szeretett volna hozzá egy 

olyan objektívet, amely 

lehetővé tenné, hogy kevés természetes fény mellett is jó minőségű képeket készítsünk vele. Nagy 

öröm, hogy sikerült ebből a támogatásból, most egy vakut és ezt a Canon EF 50 mm objektívet 

megvásárolnunk.  

A fix, stabil fotózást segíti az a Manfrotto típusú, több funkcióval rendelkező fotóállvány, amely 

szintén az idei évi támogatásból vettünk meg.   

 

 

 

 

 

 

 

 REFORMATOUR - Alföldi Református Csillagtúra GINOP 7.1.4. – 16. pályázat  

Előzmények: A Kecskeméti Református Egyházközség egy vallási turizmus témakörében kiírt 

pályázati felhívásra adta be „Ókollégium Református Gyűjteményi Ház és Látogatóközpont 

(Kecskemét)” című a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0075 jelű pályázatát. Egy hosszúra nyúlt elbírálást 

követően, a 2014. június 6-i döntéskor, projektünk ugyan szakmai támogatást kapott, azonban 

forráshiány miatt sajnos nem nyert támogatást. A Kecskeméti Református Egyházközség 2016. 

szeptember 16-án az „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című (GINOP - 7.1.4 – 

16) felhívásra pályázatot nyújtott be Reformatour –Alföldi Református Csillagtúra címmel.  A 

pályázati  attrakció bemutatása, helyszínekre bontva:  
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Kecskemét:  

A pályázattal egyrészt egy művészettörténeti, iskolatörténeti és kultúrtörténeti szempontból 

egyaránt jelentős épületet az un. Ókollégium épületét szeretne felújítani és azt méltó funkciókkal 

ellátni, teljes egészében látogathatóvá tenni. A megvalósítás tervei között szerepel egy bibliai 

kiskert megalkotása, bibliai „ásatások” – imitált, gyerekeknek szóló feltáró munka homokba 

temetett „leletek” felfedezésével. Az Ókollégiumba kerülne vissza az eredetileg is ott működött 

könyvtár, a levéltár – a már jelenleg is ott található múzeum mellé felújítva, bővítve. A cél egy 

látogatható műemlék könyvtár kialakítása, azaz a jelentős értéket képviselő könyvtári anyag méltó 

bemutatása. Új szabadtéri és múzeumi térben történő kulturális rendezvények, kiállítások 

megvalósítása. Az Ókollégium 19. századi épületének – teljesen látogathatóvá tétele. Új állandó 

egyházművészeti kiállítás „Reformáció a Dunamelléken” munkacímmel megvalósítása, interaktív, 

kipróbálható eszközökkel, filmvetítéssel, a virtuális valóságot használó eszközökkel (hologram 

vetítés és tabletek etc.) Új ásvány és őslénytani kiállítás megrendezése, ami mini laboratóriummal 

ellátva szolgálja a látogatók érdeklődését. Az ásványanyag raktári anyagának láthatóvá tétele 

látványraktárként, ásványcsiszoló műhely kialakításával. Jókai Szalon létrehozása, ahol 

reprezentatív kiállítások, koncertek, egyéb közösségi alkalmak, rendezvények helyszíneként 

szolgálna. A városban megvalósulni, megújulni tervezett másik attrakció, a református temető a 

város legrégebbi, ma is működő sírkertje.  

Békés:  

A békési kulturális élet változatos, a tájház bemutatja az itt élők néprajzi jellegzetességeit is. 

Nélkülözi azonban a város történetének régmúltját, az egykori református mezővárosnak a 

kulturális hagyatékát, a különlegességeket őrző könyvtárának nyilvánosságát, megtekinthetőségét. 

Ennek a könyvtárnak a magja még Szegedi kis István itteni működése alatt keletkezett és az 1552-

ben alapított iskola szellemi „infrastruktúráját” jelentette. Tervezett projektjük e könyvállományt 

kívánja méltó körülmények között bemutatni, hozzáférhetővé tenni.  

A tervezett fejlesztés elemei: 

A kiállításra szánt dokumentumok helyéül egy nemrégiben megvásárolt, a gimnázium közvetlen 

szomszédságában található patinás épület szolgálna. Ennek az épületnek építészeti, műszaki 

felújítása: kiállító terem és munkaszoba, kutatószoba kialakítása, akadálymentesítés. A kiállító 

terem berendezése, a kiállítás installálása: vitrinek, tárlók, tervezése, építése azok jó 

megvilágítása, mely az állományvédelmi szempontoknak is megfelel (led). Kiállítás rendezés. 

Könyvrestaurálás.  

A gyűjtemény vagyon- és műtárgybiztonságának biztosítása. (az építészeti költségek 

gyengeáramú elemei: riasztórendszer, klimatizálás). 

Hódmezővásárhely:  
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Az itteni tervezett attrakció az Ótemplomi egyházközség projektje, amely az ősi iskola 

jogutódaként működő Bethlen Gábor Református Gimnázium Könyv- és Éremtárát kívánja 

közkinccsé tenni, annak állományát restauráltatni és a bemutatás körülményeit megteremteni. 

A tervezett fejlesztés elemei: 

Kiállító tér, kutató helyiség kialakítása, szerkezeti átalakítás nélkül. Vagyon- és műtárgybiztonsági 

elemek (riasztórendszer, kamerák, tűzjelző rendszer, páratartalom szabályozás). 

Infokommunikációs hálózat és eszközök kiépítése, beszerzése, a bemutatandó anyag restaurálása, 

valamint akadálymentesítés. 

Kiskunhalas:  

A templomban az 1845-ös építésű orgona felújítása, orgona- és templomtörténeti kiállítás, Szilády 

Áron emlékszoba kialakítása, a református temető látogatói komfortjának növelése, a Szilády 

Áron Református Gimnázium technikatörténeti kiállításának és a Thúry József Könyvtárnak 

bemutathatóvá tételének kialakítani a pályázatuk anyaga.  

Kunszentmiklós:  

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Könyvtárának megújítását, annak 

nyilvánosságát, turisztikai attrakcióként működtetését tervezi. 

A tervezett fejlesztés elemei: 

Akadálymentesítés. Polcrendszer kialakítása. Bemutató üvegezett vitrinek tervezése, kivitelezése. 

Informatikai eszközök a hatékonyabb feldolgozó munkához. Könyvrestaurálás/restauráltatás. 

Állomány/műtárgyvédelmi eszközök beszerzése.  

 

Mezőtúr:  

A csillagtúra részeként tervezett attrakciójuk a templom, torony alatti terében alakítana ki egy 

kiállítást a gyülekezet ötvösmunkáiból és míves úrasztali terítőiből, restauráltatva, vagyon- és 

műtárgybiztonsági elemekkel garantálva azok épségét.  

A tervezett fejlesztés elemei: 

A terem méltó padozattal történő ellátása, festése. Nagyméretű, körbejárható, üvegezett tároló a 

mintegy 30 db fém liturgikus tárgy bemutatására. Oldalfalakra függesztett vitrinek készíttetése, 

melyben a textileket kívánja kiállítani. Fémtárgyak és textíliák restauráltatása Vagyonvédelmi 

rendszer kiépítése és a textíliák számára szellőztetést biztosító rendszer beépítése. 

Bölcsőcsőszkenner beszerzése.  
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IV. Állománygyarapodás 

Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint, 1.000.000,- forintot fordíthattunk könyvbeszerzésre. 

A kifizetett számlák alapján az egyházközség könyvtára könyv, és egyéb dokumentumokra 

(gyermekmunka segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, folyóirat) 1.300.090,-Ft-ot használt fel. A 

könyvtár csoportos leltárkönyve alapján az egyházközségi könyvtárában 1.123.827,-Ft, a gimnázium 

könyvtárába 221.020,-Ft, az általános iskola könyvtárába 443.193,-Ft, a Pálmácska óvodának 

105.106,-Ft értékbe vételeztünk be dokumentumokat. Ez együttvéve:1.903.775,-Ft 

 A kifizetett számlák alapján az internátus könyvtára 51.160-Ft értékbe vásárolt könyvtára számára.   

 Darab szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban:   
 

 

 

2016. évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként 

Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 53 42 17 33 145 

Február 23 20 6 0 49 

Március 20 18 14 0 52 

Április 17 30 1 0 48 

Május 45 77 3 0 125 

Június 12 0 2 0 14 

Július 59 0 0 0 59 

Augusztus 34 24 0 0 58 

Szeptember 71 25 17 0 113 

Október 38 33 0 0 71 

November 44 43 39 17 143 

December 18 14 5 0 37 

Összesen: 434 326 104 0 864 
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 Leltári szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hittankönyvek 2016. augusztus és szeptember hónapban a város hitoktatásban használni kívánt 

hittankönyvek közül egyrészt a 3. és 7. évfolyam számára készült végleges példányok közül, 

valamint más évfolyamok további példányai közül 297 darabot vételeztünk be. 

 2016. január 1-vel közös elhatározás után, leálltunk az egyedi leltárkönyvek vezetésével. Kizárólag 

elektronikusan Exel táblázatba vezetjük át a SZIKLA21 integrált könyvtári rendszerbe feldolgozott 

dokumentumok főbb adatait. Mecsnóbel Mónika kolléganőm folyamatosan rendezi, építi ezt a 

nyilvántartási rendszert, amely alapján a teljes feldolgozást követően teljesen pontos statisztikát 

tudunk készíteni az állomány nagyságáról, milyenségéről. Továbbra is megmaradt a csoportos 

leltárkönyv, amelyet 2008-tól vezetünk folyamatosan. Ez a könyvtárainkba bevételezésre került 

összes dokumentum számlák alapján történt nyilvántartását jelenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként 

Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 49 26 22 26 123 

Február 25 36 0 8 69 

Március 20 20 11 0 51 

Április 17 30 1 0 48 

Május 38 77 3 0 118 

Június 21 0 2 0 23 

Július 58 0 0 0 58 

Augusztus 32 24 0 0 56 

Szeptember 71 25 17 0 113 

Október 36 33 0 0 69 

November 43 43 39 17 142 

December 19 14 5 0 38 

Összesen: 429 328 100 0 857 
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 A tényleges állomány nagysága 2016. december 31-et bezárólag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elavulás miatt az összes videofilmet 2016-ban kivontuk az állományból, amit lehetett DVD-vel 

pótoltuk. 

  Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben: 

 

 

 

 

 TÉTEL DARAB 

Könyvek (A,B,C, D leltárkönyv) 74260 83026 

RMK anyag 141 145 

Kézirat 240 265 

Térkép   69 69 

Kotta 340 359 

Gyermekmunka segédanyag 313 1089 

CD 322 370 

CD-ROM 147 252 

Audio kazetta 117 118 

Videofilm* 0 0 

DVD 1914 2153 

Hittankönyv  838 838 
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 Az egyházközségi könyvtárban összesen 51 folyóiratra fizettünk elő, illetve kaptunk ajándékba 2016-

ben. Két napilapon kívül (Magyar Nemzet és Petőfi Népe) összesen 71 kurrens 9 retrospektív 

periodikumot rögzítünk számítógépen, amelyből 20-nak a cikk szerinti feldolgozására is sor 

kerülhetett. Az Általános Iskola könyvtárában 7, a Gimnázium könyvtárába 10 folyóiratra fizettünk 

elő.  Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A számítógépes statisztika szerint 2016-ben 1065-, a kezdetektől ezidáig összesen pedig 18210 cikket 

dolgoztak fel könyvtárosaink. 2015-ben elkezdődött a könyvtár honlapján a folyóiratok felvitele. Az 

elmúlt két év alatt 168 féle folyóirat lett rögzítve cím /évfolyam/lapszám szerint. Ez reményeink 

szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 

 

 

Folyóirat címe 

2016-ben rögzített 

évfolyamok és 

lapszámaik 

2016-ben 

rögzített 

lapszám 

Eddig 

feldolgozott 

összes 

lapszám 

Református Egyház 2016/25-29. 5 274 

Theologiai Szemle 2015/4; 2016/1-4 5 50 

Confenssio 
2005/1-3; 2015/1-4; 

2016/1-4 11 47 

Lelkipásztor 2016/1-12 11 179 

Egyháztörténeti Szemle 2015/4; 2016/1-3 4 40 

Sárospataki Füzetek 2015/4 ;  2016/1 2 35 

Embertárs 2015/4 ;  2016/1-3 4 55 

Credo 2015/4; 2016/1 2 32 

Sola Scriptura 2015/4; 2016/1-3 4 46 

Vigilia 2016/1-11 11 135 

Biblia és gyülekezet 2015/4; 2016/1-4 4 42 

Acta Papensia 
2013/1-4; 2014/1-4; 

2015/1-4;  10 17 

Igazság és Élet 2016/1-4 4 37 

 Szőlőskert 2016/1-3+Különszám 4 39 

Vallástudományi Szemle 2015/2-4; 2016/2 3 35 

Studia Debreceni Teologiai 

Tanulmányok 2016 1 13 
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 Internátus 

2016-ben  68 tétel  68 darab új könyvvel gyarapodott az internátus könyvtára. A leltárkönyv 

újraszámolását követően az internátus könyvtári állománya   2704  tétel    2793   darab. 

Kölcsönzés  85  alkalommal történt. 

 

V. Kölcsönzés 

 
 2016. évben az egyházközségi könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1496 beiratkozott 

olvasója volt, amelyből 879-en 14 év alatti és 21-en 65 év feletti korosztályból kerültek ki. 2016-ben 

304 (14 év alatt személy) és 6 (65 év feletti személy), összesen 542 új olvasó iratkozott be 

könyvtárainkba. Az egyházközség könyvtárnak 169 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. 

Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok – iskolai használatra) 37-en használták 

könyvtárunkat. Alap beiratkozási díjjal 68-an (700,-Ft), extra beiratkozási díjjal (1500,-Ft) 64-en 

rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2015-ben iratkozott be, neki még 2016-ra érvényes tagságot 

számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát. 

 

Személyesen 14.132 alkalommal használták a könyvtárainkat, ebből a kölcsönzések száma 9146.  
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A kikölcsönzött nyomtatott dokumentumok száma: 18.353.  

 

  

 

 

 

 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: 

 audiovizuális dokumentum: 19, 

 elektronikus dokumentum: 1858, 

 egyéb/ flanel, gyermekmunka anyag, illetve folyóirat: 280. 

 Könyvtárközi kölcsönzésre 23 kérés érkezett hozzánk. Nyomtatott formában 5 dokumentumot, 

elektronikus formában pedig 23 dokumentumot küldtünk el.  Mi más könyvtáraktól 8 alkalommal 

kértünk dokumentumot.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógép használat 2016. évben 

578 
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VI. Honlap – Kiss Ákos beszámolója 

 A látogatók száma 2016-ban: 3026 személy, amely 17%-kal kevesebb, mint 2015-ben. A 

munkamenetek száma 4299, ez 12%-kal kevesebb a tavalyinál. Az új felhasználók 2995 

munkamenetet hajtottak végre az oldalon a visszatérő felhasználók pedig 1304-et. Az 

oldalmegtekintések száma 15324, amely 4%-os javulás tavalyhoz képest. Annak ellenére, hogy a 

felhasználók száma csökkent, mégsem lehetünk elkeseredve, mert több időt töltöttek el a honlapon és 

nőtt a visszatérő látogatók száma is.  

 

A LEGTÖBBET LÁTOGATOTT OLDALAK 

Az éves statisztika szerint legtöbbször, a kezdőoldalt nem számítva, az OPAK modult (keresés a 

SZIKLA-ban), a gyűjteményeket használták ill. tekintették meg. Kiemelkedett az angol nyelvű 

oldalak használata, amely nem olyan meglepő, ha megvizsgáljuk a megtekintéseket. Angol nyelvű 

oldalról keresték fel az énekeskönyv-, az RMK-, a Biblia-, és a Térkép-gyűjteményeket. A listában 

(ld. a diagram) utánuk következnek a kapcsolatok, a szolgáltatások, az ajánló, a levéltár, a hírek, a 

szabályzatok, a könyvtártörténet, a kottatár, a fondjegyzék stb. oldalainak megtekintése. Az ajánlók 

között elsősorban könyveket tekintették meg, a DVD-filmekkel szemben kisebb volt az érdeklődés. 

Az ajánlók között a következő dokumentumokra kerestek a legtöbben: 

 

1. ISIDOR BAUMGARTNER: Pasztorálpszichológia     41 oldalmegtekintés 

2. FODORNÉ ABLONCZY MARGIT: Családi áhítatoskönyv   35 

3. JOHN MACARTHUR: Biblikus lelkigondozás     24 

4. ROB REINER: Változó szerelem (DVD-film)     15 

5. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: Hittem azért szóltam     13 

6. GYÖKÖSSY ENDRE: Életet adó örömhír       11 

7. KEVIN LEMAN: péntekre új gyerek         8 

8. CHRISTIAN DUGUAY: Szent Ágoston (DVD-film)      8 

9. ÁRVAVÖLGYINÉ SZATHMÁRY IBOLYA: Istennel a döntéseinkben   6 

10. MICHAEL CATON-JONES: A kutyákat lelövik, ugye? (DVD-film)   6 

Az énekeskönyv-gyűjtemény volt a legnépszerűbb a gyűjtemények között. Legtöbben a Hallelujah! : 

Evangéliumi énekek gyűjteménye c. könyvre kerestek rá.  

 

A legnépszerűbb oldalak a gyűjteményeken belül: 

 Éremgyűjtemény: Rex Mathias Hungariae 

 Térkép-gyűjtemény: HOEFNAGEL GEORGE: Agria vulgo Erla. Amsterdam, 1617. 
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 Biblia-gyűjtemény: Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban foglaltatott egész 

Szent Irás, 1991. 

 Kézirattár: Vegyes gyűjtemény. 1562-1715 

 RMK: Vizsolyi Biblia 

 Folyóirat: Kecskeméti Közlöny 

A német nyelvű oldalon keresztül felkeresett tartalmak esetén hasonló a helyzet az angol oldalakéhoz. 

Itt is elsősorban az énekeskönyv-, a Biblia-, az érem-, a térkép és az RMK-gyűjteményekre kerestek 

rá. 

A hírek közül az állásajánlat keltette fel sokak érdeklődését. Sokan olvastak a beázásról, és az adventi 

gondolatokról is.  

 

A LÁTOGATÓK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSA 

A látogatók túlnyomó többsége a könyvtár honlapját Magyarországról használja, ez azonnal 

leolvasható a diagramról. Magyarország mellett kiemelkedik Anglia, USA, Románia, Oroszország, 

Szlovákia és Németország. 2015-höz képest csökkent a látogatók száma az USA-ban, Kínában, 

Olaszországban, Japánban, Hollandiában, Szerbiában, Braziliában, Spanyolországban, Csehországban, 

Finnországban és Ausztráliában. Legnagyobb esést az Amerikai Egyesült Államok és Brazília 

produkálta. Ezzel szemben nőtt a látogatók száma Angliában, Oroszországban, Szlovákiában, 

Németországban és Svájcban. Új országok is felkerültek a térképre, többek között Irak, Örményország, 

Norvégia. 

A látogatások számát a településekre vetítve a következő eredményt kapjuk: a települések közül 

Kecskemét emelkedik ki, őt követi Budapest, Szeged, Szentpétervár, Debrecen, Székesfehérvár, Eger, 

Kolozsvár, Győr (ld. diagram) stb. Szentpétervár jó szereplése igen meglepő. 

 

FORRÁS (azok az oldalak, amelyek forgalmat irányítottak a webhelyre) 

A látogatók többsége a keresőoldalak segítségével érte el honlapunkat. Első helyen a Google áll, ami 

nem meglepő hegemóniája miatt, de többen keresték fel a startlap, az origó, a bing, és a yahoo 

keresőkön keresztül is. A keresők mellett legtöbben direkt módon érték el honlapunkat, de több százan 

az egyházközség honlapjáról jutottak el oldalunkra.  

Mögöttük találhatók azok az intézmények és szervezetek honlapjai, amelyekkel kapcsolatban állunk, 

mint a Bács-Kiskun Megyei Levéltár, a Kecskeméti Katona József Könyvtár, a Kecskemét Megyei 

Jogú Város, a Református Kollégium Nagykönyvtára, a Pápai Református Gyűjtemény, a Könyvtár.hu, 

és az Unitas honlapjai. 
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ESZKÖZHASZNÁLAT ALAKULÁSA 

Továbbra is számítógépről érik el legtöbben a honlapunkat, de megfigyelhető a mobilok és a 

táblagépek nagyarányú előretörése. Ma már elvárás egy honlappal szemben, hogy a számítógép mellett 

a tablet és mobil képernyőn is olvashatóan jelenjen meg. A honlapunk mobilra optimalizálása nem 

lenne rossz gondolat a közeljövőben. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Szép számmal van még üres oldal, ahol hiányoznak a leírások. Hat éve üzemel a honlap és még mindig 

nem sikerült megírnunk a gyűjtemények, a kézirattár, a bibliagyűjtemény, a tervtár, az énekeskönyv-

gyűjtemény, és a helytörténeti-gyűjtemény bemutató szövegeit. Ezek a hiányosságok a honlapot 

minősítik, egy negatív kritika a látogatók felé.  

Át kell írni az e-könyvek bevezető szövegét, ahol most a Jerney-gyűjteményről olvashatunk, mert már 

nem fedi a valóságot.  

2017-ben is folytatni kell az ajánló frissítését, mert az OPAK és a gyűjtemények mellett az ajánló az 

egyik legnépszerűbb a látogatók között. 

Elkezdtem feltölteni a kéziratokat, de időhiány miatt a folyamat elakadt. A statisztikából kiderült, hogy 

lenne igény rá, ezért a feltöltést tovább kellene folytatni. Ez elmondható a bibliagyűjteményről, az 

RMK-ról, a kiállításokról, és az e-könyvekről is. Az e-könyvek igen népszerűek, főleg a feltöltött 

anyakönyvek miatt és a látogatók igénylik is az anyakönyvfeltöltés folytatását. Ez sajnos a mostani 

létszámmal igen nehezen megvalósítható, mert nagyon időigényes. Ennek ellenére ebben az évben 

sikerült feltölteni a I. anyakönyvet, úgy, hogy a digitalizálásával nem kellet törődnünk.   

Ebben az évben lesznek kiállítások, így lehetőség nyílik azok képanyagát a honlapon is közzétenni. 

2016-ban nem tudtam a kiállítás anyagát bővíteni, amely meg is látszik a statisztikában, mivel 

megtekintése nagymértékben csökkent. 

Végül a nyelvi megoszlást kell még kiemelni. A diagramról nagyon jó látható, hogy a magyar mellett 

az angol és a német nyelv emelkedik ki a többi nyelv közül. Az angol és német nyelv aránya is 

változott. A német nyelv egy kicsit háttérbe szorult az angollal szemben. Jelenleg a kapcsolat, a nyitva 

tartás, a munkatársak oldalai vannak lefordítva angol és német nyelvre. 

Tovább kell folytatni a honlap angol és a német nyelvű fordítását, elsősorban a könyvtár használattal 

kapcsolatos oldalakat (beiratkozás, helyben használat, kölcsönzés, díjszabások, könyvtár és 

épülettörténet). 

 

Legfontosabb feladatok 2017-re: 

- Ajánlók folyamatos frissítése 

- A kézirattár, a bibliák és az RMK-k feltöltésének folytatása 
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- E-könyvek: anyakönyvek és a Jerney-gyűjtemény feltöltésének folytatása 

- A hiányzó bemutatószövegek megírása 

- Kiállítások bővítése 

- Angol és német nyelvű oldalak fejlesztése 
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VII. Felújítás 

 Ahogy Új Szőlőskert gyülekezeti újságunk 2016/2. számában már bővebben beszámolhattam róla 

2016-ot szinte úgy kezdtük el, hogy megtörtént a baj, beázott könyvtárunk olvasóterme. Közel két és 

fél hónapig tartott a felújítás, amely az olvasótermet és a dolgozószobát érintette. Sajnos elég sokára 

sikerült megtalálni a baj forrását, így tovább nőtt a kárunk. Ez azt eredményezte, hogy a 

legcélravezetőbb megoldás az lett, hogy az egyébként nyárra tervezett felújításunkat előre hoztuk, és 

teljesen kipakoltuk ezt a két helyiséget. Kollégáim a levéltárban, én a lelkészi hivatalban találtam 

menedékre ebben az átmeneti időben. A felújítás érintette a teljes elektromos és számítógép hálózat 

felújítását, a termek festését, mázolását és az olvasóterem padlózatának cserjét. Örülünk, hogy hosszú 

idő után megújulhattak a látogatók által is használt termek, a könyvtár jóval biztonságosabbá és 

szebbé vált ezáltal. A biztosító 148.295,-Ft-ot fizetett a kárért, a felújítás pedig 685.560,-Ft összeget 

igényelt, amely a szolgáltatási rész költségvetését terhelte.  

VIII. Leltár 

 A Kecskeméti Református Internátus könyvtárában (mely a Kecskeméti Református  

Egyházközség Könyvtára és Levéltárának tagkönyvtára) 2016.06.20-tól, 2016.06.21-ig a könyvtári 

állomány teljes egészére kiterjedő ellenőrzés volt. A leltárt a Kecskeméti Református Egyházközség 

könyvtárkönyvtárvezetője, az internátus megbízott könyvtárosa és két gimnázium diák név szerint: 

Bán Magdolna könyvtárvezető, Füredi Márta mb. könyvtáros és Nagy István Richárd 10/E és Sápi 

Lóránd 10/E gimnáziumi tanulók végezték.  

A leltár megkezdésekor az állomány nagysága: 2688 tétel (2779 darab). 

A leltár befejezésekor az állományból kivonásra került a 2688 kötet egységű könyvekből 16 kötet (16 

darab). 

selejtezésre került, mert elveszett, hiányzik:  14  tétel   14   darab   → 2016/5 

avult állapot miatt: 2 tétel  2 darab → 2016/1 

Az állományellenőrzés során előkerültek olyan dokumentumok, amelyek ugyan be voltak vételezve, 

de számítógépes feldolgozásunk a leltárig nem történt meg. A leltár befejezésekor ezek a 

dokumentumok is felkerültek a SZIKLA21 rendszerbe 

Az Internátus könyvtárának állományából, a leltár befejezésekor összesen 16 kötet egység került 

kivonásra.  Az állomány nagysága maradt: 2672 kötet egység (2763 db).  

 A Kecskeméti Református Általános Iskola könyvtárában (mely a Kecskeméti Református 

Egyházközség Könyvtára és Levéltárának tagkönyvtára) június 25-től 2016. június 27-ig tartó, a 

könyvtári állomány teljes egészére kiterjedő állományellenőrzésre került sor.  

A leltár megkezdésekor az állomány nagysága 7709+7968 (összesen 15677) kötet egység volt. 
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Ebből  A méretű …2563 kötet, 

B méretű …3030 kötet, 

C méretű …1751 kötet, 

D méretű ……13 kötet, 

CD  ….…….110 darab, 

CDR………...71 darab, 

DVD  ……… 55 darab, 

CD-ROM  ….101 darab, 

S……………   11 darab, 

TRK…………   7 darab, 

TK  ……….. 7968 kötet. 

 

Összesítve: 

Kölcsönzésben:    42  kötet egység 

Hiány:          147  kötet egység 

Selejtezve:        22     kötet egység 

Esetlegesen pótlásra kerül:        2 kötet egység. 

Az Általános Iskola könyvtárának állományából a leltár befejezésekor összesen  22 

kötet került kivonásra. 

IX. Kölcsönbérlet 

 Könyvtárunk anyagából, már korábban a helyszíni állományvédelem során kiszűrésre került penészes 

könyveket adtuk át az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. vezetőjének, hogy sterilizálja azokat.  

Összesen hét darab könyvet sikerült fertőtleníteni, két RMK és egy RMNy dokumentumot is.   

 Egy készülő forrásgyűjteményhez, amely az egyházi könyvtárak sorsát dokumentálná a 

legkeményebb diktatúra éveiben (1944-1956) nyújtottunk képi és dokumentációs anyagot.  

A kötet igényes formában, az EKE kiadásában jelenne meg, remélhetőleg vaskos kötetben, 

valószínűleg a 2017 esztendőben. 

 Levéltári anyagunkból elküldtük a már digitalizált un. Merétey leveleket. Varga László ny. főjegyző, 

lelkipásztor vállalta, hogy a hozzátartozókkal egyeztetve, a PADMA Alapítvány gondozásából 

megjelenteti ezeket a helytörténeti kuriózumnak számító leveleket.  

Dr. Merétey Sándor főorvos 1944-ből származó írások részletesen bemutatják Kecskemét város II. 

világháborús történéseit.  

 Több alkalommal küldtük digitalizált másolatot kutatók számára, akik a Jerney kötetekben szerettek 

volna egy-egy okiratot részletesebben is megtekinteni.   
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 A PADMA Alapítvány és a Gong Könyvkiadó gondozásából jelent meg 2016 decemberében „A 

kecskeméti felsőfokú oktatás története a kezdetektől napjainkig” című könyv. A kötet megjelenéséhez 

jelentő képanyag küldésével járultunk hozzá.  

 Varga László ny. lelkipásztor részére Emmaus házról küldtük képi anyagot.  

 

X. Konferencia, továbbképzés 

 Könyvtárvezetőként két év állt rendelkezésemre, hogy elvégezzem azt a továbbképzést, amely a 

150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G § (1) bekezdése alapján előírt államháztartási és vezetési 

ismereteket nyújt a könyvtárak vezetői számára. A tanfolyamon jártasságot szereztünk az alapvető 

vezetési és jogi ismeretekben, fejlesztettük a marketinggel kapcsolatos és kommunikációs 

kompetenciáinkat, megismertük a könyvtárak hazai és európai uniós fejlesztési lehetőségeit; illetve 

elsajátítottuk az intézményi gazdálkodásra, a humánerőforrás-fejlesztésre, a teljesítménymérésre, a 

stratégiai tervezésre, a minőségirányításra és -értékelésre vonatkozó ismeretanyagot. 

Könyvtári Intézet által meghirdetett 120 órás "Könyvtári vezetési ismeretek" (nyilvántartási szám: 

32/120/Kvtár/2015) elnevezésű akkreditált tanfolyamát 2016. március 9-én kezdtem el és május 18-

án fejeztem be. Az Országos Széchényi Könyvtárban tartott továbbképzést „A Kecskeméti 

Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára digitalizálási terve 2016-2020” című 

dolgozatommal zártam le. A tanulmányi szerződésben foglaltak szerint a tanfolyam költségének felét, 

illetve az utazás költségeit a munkáltató állta. 

 Az Egyházházi Könyvtárak Egyesülése nyári háromnapos konferenciáját 2016. június 27-29. között 

Szentesen rendezte meg.  Kunszentmiklósi könyvtáros kollégámmal (Szolnoki Attiláné) együtt 

utaztunk Szentesre, ahol az evangélikusok voltak a vendéglátóink. Az első nap a közgyűlésről és 

tisztújításról szólt. A tisztújító közgyűlés Ásványi Ilonát, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 

helyettes vezetőjét választotta elnökké.  

Munkáját a titkár, a kamarás és az elnökség segíti. Az elnökség tagjai, katolikus részről: Baranya 

Péter, a Piarista Központi Könyvtár vezetője, Kövécs Ildikó, a Gál Ferenc Főiskola Könyvtára 

vezetője, Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára 

főkönyvtárosa, Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára vezetője; 

református részről: Bálint Ágnes, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai 

Szakkönyvtár munkatársa, Dr. Berecz Ágnes, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 

Gyűjteménye igazgatója, Dr. Kovács Áron, a Sárospataki Református Egyházkerület Tudományos 

Gyűjteményei Nagykönyvtára munkatársa; evangélikus részről: Dr. Hubert Gabriella, az Evangélikus 

Országos Könyvtára munkatársa, és az egyéb felekezetek képviseletében: Béres-Muszka Ibolya, a 

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetője.  
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A nap lezárásaként közös ökumenikus istentiszteleten vettünk részt a szentesi Ótemplomban, majd 

vendéglátóink fogadást adtak a tiszteletünkre. A második nap és harmadik nap délelőttjén szakmai 

előadásokat hallgattunk meg az egyetem Tessedik-termében. Délután a helyi nevezetességeket 

(templomok, múzeum) néztük meg, illetve hajókáztunk a Holt-Kőrösön. A konferencia II. napjáról 

hosszabb beszámolót írtam az EKE Hírlevél 2016. évi szeptemberi számába.  

 Levéltáros kollégámmal Stankoviczki-Bíró Ágotával 2016. november 14-én hétfőn a Katona József 

Könyvtárban részt vettünk egy levéltáros szakmai napon. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár minden 

évben megrendezi tudományos konferenciáját. A XVII. Levéltári Napon elhangzott előadások a 

Bács-Kiskun megyei közegészségügy témáját járta körül. 

 2016. november 21-én részt vettem Budapesten az EKE szervezésében egy szakmai napon, ahol a 

vendéglátónk az unitárius gyűjtemény volt.  A szakmai nap a „A jog útvesztőjében, avagy hogyan 

legyünk naprakészek  a könyvtárakat érintő törvények változásaiban” címet viselte.  

 

XI. Egyéb 

 Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár 2015. évi tevékenységéről, valamint a Bács-Kiskunsági 

Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A minisztérium számára a könyvtári 

statisztikát a megyei könyvtárnak elküldtük. 

 A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára könyvtárvezetőjeként és hat 

magyarországi egyházi könyvtári gyűjtemény képviseletében nyújtottam be kérelmünket a 

Magyarországi Református Egyház Elnöksége felé. Levelemben arra szerettem volna kérni a zsinat 

elnökségi tagjait, hogy beadványunkat támogassák azzal, hogy a soron következő zsinati tanácskozás 

elé terjesztik azt.   

Hosszú évek óta próbáltam választ kapni a volt és a jelenlegi Országos Református Gyűjteményi 

Tanács elnökétől, elnökségi tagjaitól, hogy a kisebb református egyházi gyűjtemények miért nem 

kaphatnak állami közgyűjteményi támogatást. Sajnos sem írásban nem sikerült semmilyen érdemi 

választ kapnom 2015 év végéig, ezért további segítségért egyházkerületünk megbízott főjegyzőjéhez 

Nt. Hegedűs Béla esperes úrhoz fordultam.  

 

Bíztatására kerestem fel a hat másik gyűjtemény fenntartóját és könyvtárvezetőjét, hogy közös 

összefogással próbáljunk kérdésünkre egyrészt választ kapni, másrészt a gyűjteményi tanácsban 

képviselői jogot szerezni. Egy adatlapot szerkesztettem, amely világos és pontos képet adott ezeknek 

a gyűjteményeknek a jelenlegi állapotáról, helyzetéről. Beadványunkban, tájékoztatásul ezt is 

csatoltuk. Ez a hét kisebb gyűjtemény (Csurgó, Kunszentmiklós, Kiskunhalas, Békés, 

Hódmezővásárhely, Mezőtúr és Kecskemét „kollégiumi” könyvtára) kizárólag a fenntartóik 

jóindulatának és felelőségvállalásának köszönhetik fennmaradásukat.  
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Régi állományuk jelentős nemzeti értéket képvisel, amelynek további gondozása, megőrzése plusz 

támogatás nélkül nem lehetséges. Ezek a gyűjtemények nagyobb patronálás nélkül próbáltak a 

rendszerváltozást követően felzárkózni és lemaradásunkat pótolni, vagy akárcsak megmaradni. 

Bíztam abban, hogy beadványunkra a főtiszteletű zsinat egyrészt átgondolja a meglévő elosztási 

rendszert, és a lehetőség mértéke szerint a 2016-os állami közgyűjteményi támogatásból már biztosít 

számunkra segítséget, illetve azt kértem, hogy az Országos Református Gyűjteményi Tanácsban 

közülünk legalább egy fő képviselhesse a kisebb gyűjteményeket. Dr. Szabó István püspök úr és Dr. 

Huszár Pál főgondnok úr válaszlevelében sajnos mindkét kérésünket elutasította.  

 2016. februárban írtam kérelmet Dr. Monok Istvánnak, az MTA Könyvtár és Információs Központ 

főigazgatójának, hogy intézményünk szeretne csatlakozni az Elektronikus Információszolgáltatás 

Nemzeti Program (EISZ) konzorciumhoz. Csatlakozási kérelmünket elfogadták, így ingyenesen 

juthatunk például hozzá az Arcanum Digitális Adattárhoz, illetve ha szeretnénk, akkor kedvezményes 

áron olyan adatbázisokhoz, amelyek egyrészt segítik a kutatók, érdeklődők tudományos munkáját, 

másrészt a mi munkánkat is megkönnyítik.  

 A tavalyi évben is tudtunk fogadni diákokat, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat nálunk 

szerették volna letölteni. Nagy István Richárd és Sápi Lóránd 10/E gimnáziumi tanulók az internátusi 

tagkönyvtárunk júniusi leltárában, majd az egyházközségi könyvtárban segítkezett. Bajtás Géza 

Kende 12.b osztályos tanuló szintén a nyár folyamán segített a könyvtár rendezésében.  

 Kiss Ákos szerkesztette az Internátusi füzet c. kiadványt, amely a Kecskeméti Református Internátus 

25 éves jubileumára, márciusban jelent meg. 

 A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége és a magam nevében köszöntem meg Tarapcsik 

Sándor könyvkötő felajánlását, amelyben a történelmi egyházak számára egy értékes 

dokumentumunk újraköttetését vállalta a 2016. évben.  

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára tulajdonát képező osztálynapló 

ingyenes bekötése sokat jelent gyűjteményük számára, hiszen saját forrást erre a célra alig, vagy 

kizárólag pályázatok segítségével tudunk csak áldozni. A kötet rossz állapota miatt, a kutatók 

számára eddig elérhetetlen volt, de az újrakötése lehetővé teszi, hogy mindenki kézbe vehesse majd, 

illetve állagmegóvása is biztosított a jövőre nézve. 

  Főszerkesztői feladatokat láttam el, Ákos kollégám meg a kiadványszerkesztési feladatokat az Új 

Szőlőskert gyülekezet újságunk különszámán, amely az Emmaus ház fennállásának 30. évfordulója 

alkalmából májusban jelent meg. Ugyancsak mi készítettük ebben a felállásban egyházmegyénk 

lapjának az Emmaus újság 2016/2. számát, amely az egyházmegyei közgyűlés II. napjára, 

szeptemberre készült el.  

 A retrospektív feldolgozó munkát nehéz statisztikailag alátámasztani. Mégis amikor csak időnk 

engedi, mindannyian a magunk területének dokumentumait dolgozzuk fel elektronikusan.  
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Ez azt jelenti, hogy Silvia kolléganőm folyamatosan építi az elektronikus folyóirat katalógust a 

honlapon, nemcsak az újonnan érkező folyóiratokat érkezteti, és cikk szerint dolgozza fel, hanem ha 

ideje engedi, akkor sorrendbe halad a régi folyóiratok rögzítésével. Az „A” kezdőbetűjű folyóiratok 

teljes egészében már elérhetők a honlapon. Ákos kollégám a tervrajzok feldolgozását folytatja, 

amikor a szerkesztői és egyéb munkái engedik. Mónika kollégám a „A” méretű könyveket látja el 

vonalkóddal és szkenneli be a címlapjukat visszamenőlegesen. Ha időm engedi,  akkor az RMK 

dokumentumok után, az RMNy (Régi Magyar Nyomtatványok 1850-ig) „A” méretű könyveit 

dolgozom fel.  

 Egyházmegyei levéltárosként részt vettem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye valamennyi 

tanácsülésén és mindkét közgyűlési napján.  

 Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet tanárnő vezetésével 2016. május 24-én az általános iskola 2. 

osztályos tanulói megnézték könyvtárunkat. 

 Több alkalommal helyettesítettük az általános iskola könyvtárosát Szabó Katalint és szeptemberben 

segítettünk a gimnáziumi könyvtárban a tankönyvek állományba vételénél.  

 Az EKE Hírlevél 2016. decemberi számában írtam arról a közös szándéknyilatkozatról, amely 

júniusban született meg. A Békési-, a Hódmezővásárhely–Ótemplomi-, a Kecskeméti-, a 

Kiskunhalasi-, a Kunszentmiklósi-, a Mezőtúri Református Egyházközségek és a Somogyi 

Református Egyházmegye, mint gyűjteményi fenntartók, együttműködési szándéknyilatkozatot írtak 

alá 2016 májusában.  

Az együttműködés egy, a Magyar Református Egyház Zsinatának elnökségéhez benyújtott 

kérelemmel indult az állami gyűjteményi támogatás kiterjesztésében, illetve a gyűjteményi tanácsban 

való képviselet ügyében.  

A szándéknyilatkozatot aláírók esetében a fenntartók az elmúlt évtizedekben igyekeztek bizonyos 

támogatásokkal életben tartani gyűjteményeiket. Ez a támogatás különböző mértékű volt, hiszen van, 

ahol évek óta nem volt semmilyen fejlesztés, ilyen célra egyáltalán nem tudtak semmilyen anyagi 

forrást biztosítani, máshol viszont megtörtént valamiféle felkapaszkodás, modernizáció. Van 

közöttünk olyan, ahol egy terembe van bezárva feldolgozatlanul, gondozatlanul a régebbi állomány. 

Volt, ahol kizárólag részmunkaidőben egy pedagógus vagy jobb esetben könyvtáros látta el a 

feladatokat, de a muzeális állománnyal, az értékekkel már nem tudtak foglalkozni. Nem nyilvános 

könyvtárként szinte minden pályázati lehetőségből eleve ki voltak zárva, tehát 

infrastruktúrafejlesztésre esélyük sem volt. Azok közé a gyűjtemények közé tartozunk, akiket 

igazából sehova sem tudnak besorolni. A hétből hárman vagyunk nyilvánosak, azonban többségében 

református kollégiumhoz kapcsolódó - az államosítás ellenére megmaradt - muzeális gyűjteménnyel 

rendelkező könyvtárak vagyunk.  
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A Zsinat elnökségéhez eljuttatott kérésünkkel nem az volt a szándékunk, hogy azok támogatását 

csökkentsük, akik eddig is kaphattak ebből, hanem egyáltalán jelezni kívántuk, hogy mi is vagyunk, 

létezünk, és szeretnénk megmaradni a továbbiakban is. Egyházunk részéről reménykedtünk legalább 

erkölcsi-, de bizakodtunk valamiféle anyagi támogatásban is. Bármiféle megoldásra, párbeszédre 

nyitottak voltunk, így nem volt könnyű elfogadni kérelmünk határozott elutasítását. A nemleges 

választ követően egy közös áprilisi kecskeméti találkozón arról döntöttünk, (a jelenlévők: a saját 

fenntartóm képviselői közül Varga Nándor elnöklelkész úr és Kuti József igazgatótanács elnöke, 

Kunszentmiklósról kollégánk, Szolnoki Attiláné Anita, valamint a Hódmezővásárhely - Ótemplom 

lelkésze, Bán Csaba és én) hogy továbbra is folytatjuk a közös ügyet. Annak ellenére, hogy volt 

közöttünk olyan, aki tudomásul vette a Zsinat elnökségének döntését, és nem kívánt a továbbiakban 

ezzel a kérdéssel foglalkozni, mi mégis valamiféle további közös együttműködést kezdtünk 

tervezgetni. Olyan összefogásban gondolkoztunk, amely egyrészt biztosítja ezeknek a 

gyűjteményeknek a jövőjét, másrészt magát az állami támogatás ügyét sem hagyja veszni. Megbízást 

kaptam, hogy készítsek el egy szándéknyilatkozat-tervezetet, amelyet a 2015/2016. tanév végén a hét 

fenntartó képviselője aláír. Tehát a közös összefogás megmaradt, amit egyrészt ez a 

szándéknyilatkozat is kifejez, másrészt bizakodtunk további közös projektekben is.  

A szándéknyilatkozatban foglaltak, melyeket a honlapunkon hozzáférhetővé is tettünk 

(www.krekbib.hu), a gyűjtemények további fennmaradása számára egyfajta biztosítékot is jelentenek.  

Erre a garanciára, nekünk vezetőknek, gyűjteményi dolgozóknak nagy szükségünk volt, hiszen nem 

láttuk semmilyen módon biztosítva ezeknek a gyűjteményeknek a jövőjét.   

Ebben a nyilatkozatban kifejeződik, hogy hálás szívvel gondolunk az elődökre, akik korábban tettek 

azért, hogy ezek a gyűjtemények fennmaradhassanak, gyarapodhassanak. A fenntartók felvállalták, 

hogy továbbra is feladatuknak tekintik a gyűjtemények körülményeinek javítását, arra törekszenek, 

hogy legalább így, vagy még jobb, rendezettebb állapotokat próbálnak teremteni, ezáltal az ott 

dolgozók munkáját is segítik. Remélhetőleg, mind az állami támogatás odaítélhetőségének 

kérdésében, illetve a közös gyűjteményi együttműködésben is a saját felekezetemen belül változás 

fog történni a közeljövőben. Mi mindannyian nyitottak vagyunk arra, hogy megoldjuk ezt a kérdést, 

és ne a kirekesztettséget érezzük saját felekezetünk vezetése részéről. A nagy öröm az egészben, 

hogy az elutasítás ellenére van folytatás. Szeptember 16-án hat gyűjtemény fenntartója egy közös 

pályázatot adhatott be, amely a REFORMATOUR - Alföldi Református Csillagtúra címet viseli.  

 Egy személyes találkozót követően 2016 júliusában kérelmet írtam a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-

Kiskun Megyei Levéltár levéltár-igazgatójának Dr. Gyenesei Józsefnek, hogy Egyházközségünk 

szeretné végérvényesen visszakérni egyházunk 1948-ig, az államosításig fenntartott intézményének a 

Kecskeméti Egyetemes Református Jogakadémiának iratanyagát (VIII.1.).  

http://www.krekbib.hu/
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Feltételezésünk szerint, még az államosítást követően kellett átadnunk és került elhelyezésre a Bács-

Kiskun Megyei Levéltár Kossuth téri részlegébe a 43 kisdobozból, 1 dossziéból és 229 kötetből álló 

iratanyag. Vezetőként elékezettnek láttam az időt, hogy gyülekezetünk teljes levéltári anyaga nálunk 

kerüljön elhelyezésre. Megfelelő hellyel rendelkezünk, sőt biztonságos környezetet tudunk teremteni 

az iratanyag elhelyezésének.  Igazgató úr válaszlevelében biztosított arról, hogy kérelmünknek eleget 

téve a 2017-es esztendőben visszakerül hozzánk a kért levéltári anyag.  

 A könyvtár felújítását követően, kicsit átrendeztük olvasótermünket és dolgozószobánkat. Igyekeztük 

kicsinosítani, legértékesebb festményeinket az olvasóteremben elhelyezni. Sajnos a hosszú évek óta 

kiválóan üzemelő légkondicionáló berendezésünk a felújítás során megsérülhetett, és az alatt lévő 

falra felfüggesztett Göböl Gáspár esperes úrat ábrázoló festményünk elázott. Hiába vettük le szinte 

azonnal a probléma észlelésekor a festményt a falról, sajnos a száradást követően folt maradt a képen. 

Vízfestékkel készült a portré, így kellett keresnünk egy restaurátort, aki az okozott kárt kijavítja. 

Szerencsénkre az interneten a több árajánlatkérésünkre egy nagyon kedves budapesti restaurátor is 

jelentkezett Vihart Anna személyében, aki vállalta, hogy 60.000,-Ft értékben helyreállítja a 

festményt.  

Minden rosszban van valami jó, ebben az esetben is először nagyon bánkódtunk a saját ostobaságunk 

miatt, de végül is egy gyönyörűen felújított portrét kaptunk vissza, amelyet szeretnénk minél előbb a 

nagyközönség számára is megmutatni.  

 Novemberben a Szarvas utcai Sion házba hívott Mikesi Károly ny. lelkipásztor, hogy a nyugdíjas 

lelkészek soron következő találkozóján mutassam be a könyvtárunkat. Szívesen tettem eleget ennek a 

kérésnek, az idő rövidsége miatt tervezzük, hogy a 2017-es évben folytatjuk még egy alkalommal 

gyűjteményünk bemutatását.  

 Góczon Tamás gimnáziumi tanuló bejutott a történelem OKTV döntőjébe (felkészítő tanára Tóth 

Attila, segítője Károlyfalvi József), ahol a lehetséges 60 pontból 59-et szerzett, és a harmadik helyen 

végzett. A többfordulós versenyen egy legalább 30 oldalas dolgozatot is el kellett készítenie, 

választható témakör alapján. Dolgozata a „Gyermekkor, ifjúkor, hazai tanulás - külhoni egyetemjárás 

a közép- és kora újkori Magyarországon” címet viselte.  Tanulmányának középpontjában 

gyűjteményünk legrégebbi kéziratának (Tolnai Beke Mihály peregrinációs emlék albuma) 

bemutatása állt.  

 

a. GLOBAL Nyilvántartó Rendszer kiépítése 

 

 MIT TAKAR A NÉV? 

Egy olyan adatbázis készül, amelyben az egyházközség fontosabb iratait gyűjtjük össze.  
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Lévai Krisztián vetette fel az adatbázis ötletét és hozott létre egy alkotói bizottságot az alábbi 

tagokkal: Bán Magdolna, Csontos Lajos, Gubicza Zsolt, Hajnal Anna, Kiss Ákos, Lévai Krisztián, 

Zilahi Kálmán, akik kigondolták, kidolgozták és megvalósították a GLOBAL Nyilvántartó Rendszert. 

Az alap koncepció, egy olyan adatbázis létrehozása, ahol az egyházközség fontosabb dokumentumai 

egy helyen elérhetők. 

2017-re az adatbázis megvalósult és a modulok elérhetők lettek kettő kivételével (Autó- és 

terembérlés).  

A dokumentumok feltöltése is megkezdődött. Két személynek (Kiss Ákos, Hajnal Anna) van 

feltöltési jogosultsága. A GLOBAL Nyilvántartó Rendszer nem nyilvános adatbázis, csak az arra 

jogosult személyek használhatják. Belső használatra lett létrehozva. A felhasználó nevet és a jelszót 

igényelni kell.  

Az adatbázis tíz modulból áll: 

1. Autóbérlés 

2. Biztosítások 

3. Engedélyek 

4. Gépjárművek: biztosítás, forgalmi és 

törzskönyv 

5. Ingatlan-nyilvántartás 

6. Jegyzőkönyvek 

7. Nyilvántartások 

8. Szabályzatok 

9. Szerződések 

10.Terrembérlés 

AZ ADATBÁZIS FELÉPÍTÉSE 

Az adatbázis PHP alapon van megírva, a dokumentumok MYSQL adatbázisban tárolódnak. 

A kezdőképernyő egy belépő felület, csak azok a személyek használhatják, akik rendelkeznek 

felhasználó névvel és jelszóval. A belépő felületen kell megadni a felhasználó nevet és a jelszót. A 

belépésre nem jogosult személyek nem tudják használni az adatbázist. 

Belépés után a főoldal jelenik meg a fő menüvel. A képernyő felső részén helyeztem el a főoldal és a 

kilépés gombokat, az adatbázis nevét és a keresést. A baloldalon található a modulok menüje. Az 

Autóbérlés és a Terembérlés menüje inaktív, mivel még nem készült el a felületük. A felső részen a 

keresés funkció is inaktív még. Az üres központi részre egy térképet tervezek elhelyezni, ahol az 

egyházközség ingatlanjai jelennének meg. 

A feltöltött dokumentumok táblázatokban jelennek meg. Az adatok oszlopok szerint csoportosíthatók, 

abc sorrendbe rendezhetők. A táblázaton belül keresési lehetőség is van, 

 

 

 

 

 



31 

 

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 

A modulok közül az Ingatlan-nyilvántartást emelem ki, amely a legnagyobb és legösszetettebb modul 

az adatbázisban. Az egyházközség tulajdonában lévő ingatlanokról kérhetünk le adatokat. Egy helyen 

lekérdezhetjük egy ingatlan aktuális tervdokumentációját, tulajdoni lapját, méretkimutatásait, 

költségvetéseit. Röviden megismerkedhetünk az épületekkel is: történetével, fontosabb adataival 

(hasznos alapterület, telekméret, szakirodalom stb.).  

Az Ingatlan-nyilvántartás modulja a könyvtár számára is nagy jelentőséggel bír. A könyvtár őrzi az 

ingatlanok tervrajz dokumentációját. Nagymértékben megkönnyítené munkánkat, ha a legújabb 

tervrajzok elektronikus formában is felkerülnének az Ingatlan-nyilvántartásba. Onnan sokkal 

gyorsabban lehetne megkeresni és letölteni vagy kinyomtatni a kért anyagot. 

 Így a szolgáltatás nagymértékben javulna. Ennek a feltétele, hogy a tervrajzok minél gyorsabban 

felkerüljenek az adatbázisba, amelynek feltöltése folyamatosan történik. 

 

XII. Levéltár  

 Könyvtárunk életében sok történést könyvelhettünk el a tavalyi évben. Sok nehézség mellett nagyon 

sok mindennek örülhettünk, ami megvalósulhatott. Nincs ez másképpen levéltárunk életében sem.  

Azzal, hogy egyházközségünk elnöksége igent mondott Dr. Szabó István püspök úr kérésnek 2015-

ben, és mi lettünk azok, akik a továbbiakban őrizzük, gondozzuk egyházkerületünk egyházmegyéből 

érkező anyagoknak, jelentősen megmozgatta a levéltár már-már álmosnak tűnő életét.  

Egyrészt megérkezett az Észak-Pesti Református Egyházmegye teljes anyaga májusban.  

Ez azt jelenti, hogy mi kaptuk meg az egyházmegye jogelődjének a Pesti Református Egyházmegye 

iratanyagát (1942-1952) és az Északpesti Református Egyházmegye iratanyagát (1952-2004). 

Összesen négy egyházmegye anyagát őrizzük jelen pillanatban levéltárunkban, hiszen a tavaly érkező 

dokumentumok mellett már nálunk van a saját egyházmegyénk jogelődjének a  Kecskeméti 

Református Egyházmegye anyaga  (1740-1952), és a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 

anyaga (1952-től), a  Délpesti Református Egyházkerület iratanyaga (1952-1989), a Délpesti 

Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának (1989-2008) közötti irattára valamint a Vértesaljai 

Református Egyházmegye (1954-2013) közötti dokumentumokat tartalmazó, zömmel azonban 1990 

utáni iratanyaga. A minisztériumi támogatásnak is köszönhetően megkezdhettük a folyamatosan 

beérkező anyagok különválasztását. Az új terembe kerülnek folyamatosan a gyülekezeti levéltár 

anyagai, míg a nagyobb raktárhelyiség ad majd otthont a jövőben az egyházkerületi anyagoknak. A 

2015-ös szóbeli megállapodást követően Varga Nándor elnöklelkész úr arra kért, hogy készítsem el 

az írásos megállapodás tervezetet, amely a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Kecskeméti 

Református Egyházközség között létesülne a levéltári dokumentumok elhelyezésével, tárolásával 
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kapcsolatban.  Ezt februárban elkészítettem, de sajnos még az év végéig nem sikerült aláírnia két 

félnek, annak ellenére, hogy Hegedűs Béla esperes, főjegyző úr szóban jóváhagyta azt.  A 

megállapodás azt is tartalmazta, hogy egyházmegyénként 1-1 millió forint támogatást kapnánk az 

egyházkerületből, azért, hogy a továbbiakban gondozzuk a hozzánk érkező anyagot.  

Sajnos ez a támogatás sem érkezett meg, pedig költségvetésünkben a bevételi oldalon beterveztük, 

számítottunk rá.  A megállapított összeg hozzájárulna a levéltáros kolléganőnk béréhez, illetve a 

fenntartás költségéhez.  Ígéretet kaptunk püspök úrtól arra, hogy visszamenőlegesen a 2017-es évben 

megkapjuk a támogatást. Amennyiben az egyházkerületi megállapodás írásban is megköttetik, akkor 

a már itt lévő anyagokhoz el tudjuk készíteni a letéti szerződéseket, amelyeknek tervezetét szintén 

elkészítettem a tavalyi évben.  

Régebben, Hegedűs Béla esperes úr javaslatára és Petrányi Lajosné levéltáros kérésére átadásra került 

a Hajósi Református Egyházközségből az un. vámosladányi anyaga.  

Egy presbiteri határozatra vártunk egész évben Pap Szabolcs nagytiszteletű úrtól, hogy az átadásra 

került anyagról a letéti szerződést alá tudjuk írni. Bízunk abban, hogy ez a függőben lévő dolog a 

2017-es évben le tud zárulni.  

Dr. Fogarasi Zsuzsa igazgatónő vállalta püspök úr megbízásából, hogy elkészíti az egyházkerület 

egyházmegyéinek gyűjteményi felmérését.  

A Bács-Kiskunsági Egyházmegye gyűjteményi felmérése elkészült 2015-ben. Ott több 

egyházközségnél megbizonyosodtak a felmérők, hogy a gyülekezet irattári anyaga nincs megfelelő 

helyen és módon tárolva. Levéltárunk felé is jelezte igazgatónő, hogy Ő melyik gyülekezetből 

javasolná, hogy átvegyük a legrégebbi, legértékesebb anyagokat, hogy további tárolásuk, 

feldolgozásuk megoldott legyen. A Bajai Református Egyházközség lelkészét, aki történetesen az 

idősebbik bátyám sikerült rábeszélnem arra, hogy a gyülekezet nem megfelelően tárolt, régebbi 

iratanyagát adja át levéltárunk számára. Egy gyülekezeti tag vállalta az iratanyag kezdetleges 

rendezését, és már valamennyi dokumentum átadásra került a tavalyi évben. Reménykedem benne, 

hogy további olyan gyülekezet is él ezzel a lehetősséggel, ahol hasonló jellegű problémák állnak fent.  

A SZIKLA 21 könyvtári integrált rendszer szerverének karbantartásakor Szilágyi Loránd ügyvezető 

igazgató látogatott el hozzánk. Személyesen akkor nem tudtam vele találkozni, de előtte értekeztünk 

telefonon arról a lehetőségről, amely elősegítené az általunk használt integrált könyvtári rendszert 

egy új modul bővülésével. Személyen ittlétekor felmérte ennek lehetőségét. Ebben a modulban az 

eddig Exel formátumban feldolgozott iratokat  fel lehetne tölteni és kereshetővé válnának ezáltal. 

Mivel honlapunkat is ők tartják karban, a nagyközönség számára a katalóguson keresztül elérhetővé 

válnának az iratok. Óriási lépés lenne, hogy a levéltári elektronikus feldolgozottság kérdését így meg 

tudnánk oldani és nemcsak papír alapon, hanem elektronikusan is elérhetővé és kereshetővé válnának 

a már feldolgozott anyagaink. Bízunk abban, hogy 2017 első félévére megvalósulhat tervünk. 
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Stankoviczki-Bíró Ágota levéltáros beszámolója 

 Egyházközségi levéltári anyag gyarapodása 

Ajándékba kapott meghívókkal, adattári anyaggal, tanulmánykötettel, gazdagodott levéltárunk az 

elmúlt évben, amelyeket köszönünk Sárkány Tibornak, Székelyné Kőrösi Ilonának, és a Kecskeméti 

Református Egyházközségnek. 

Gyászjelentés gyűjteményünk is bővült, melyet részben az egyházközség lelkészi hivatalából kaptunk, 

részben pedig a rendezés során, a különféle fondokból emeltünk át. 

Székelyné Kőrösi Ilona által átadott szentbeszédeket, imádságokat tartalmazó jegyzetekkel is 

gyarapodott gyűjteményünk. 

Dr. Nagy Tibortól megkaptuk az önéletrajzírásának, a kecskeméti szolgálatára vonatkozó részletét 

(egy mappa). 

Szabó Gábor ny. esperes a Lepra misszióra vonatkozó iratanyaggal gyarapította a levéltárat.  

 Egyházmegyei levéltári anyag gyarapodása  

A Pándi Református Egyházközségtől 11 db anyakönyvet (keresztelési, házassági, halotti) vettünk át. 

A Bajai Református Egyházközségtől négy doboznyi iratanyag (iktatókönyvek, postakönyvek, 

gondoki napló, egyházközségi jegyzőkönyvek, egyházi adókkal kapcsolatos iktatókönyvek; össz. 0,6 

fm) került a levéltárunkba. 

 Kölcsönzés 

2016-ba két alkalommal történt kölcsönzés: 

- Az Emmaus Ház átépítése miatt volt szükség több dokumentumra. 

- A Református bál megrendezéséhez kérték kölcsön a szervezők, a korábbi években készült ún. 

támogatói táblákat. 

 A levéltár kutatói 

Levéltárunkban 26 db kutatási engedély/kérelem lett engedélyezve.  

Kutatási témák: 

 Családtörténeti kutatások (12 kutató) 

 Iskolatörténet (4 kutató) 

 Hagyatékok (1 kutató) 

 Reformátusok a II. világháborúban (1 kutató) 

 Mátyási József munkássága (1 kutató) 

 Emmaus Ház (2 kutató) 

 Dr. Balogh László esperes munkássága (1 kutató) 
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Kutatási esetek száma 2015-2016

2015 2016

 Kovács Béla levéltáros-könyvtáros élete, munkássága (1 kutató) 

 Vargha Tamás kunszentmiklósi lelkész nyugdíjazása (1 kutató) 

 Molnár László gimnáziumi évei (1 kutató) 

 Horváth János és Horváth Mihály élete (1 kutató) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kutatószolgálat 

Kutatóinkat mindig kiszolgáltuk a kért levéltári anyaggal. Referens-kérdéseikre is válaszoltunk. 

Számos alkalommal segítettünk e-mailben és telefonon is. A kutatók kérésre fényképeztünk (Kiss 

Ákos könyvtáros), valamint igényük szerint fénymásoltunk, nyomtattunk és szkenneltünk. A lelkészi 

hivatal kérésére keresztelési anyakönyvekben kerestünk a hozzájuk segítségért folyamodók adatait, a 

hivatal dolgozói kérésére az éves iktatásokban kerestünk.  

 Rendezés 

 A kutatóteremben tárolt, de kutatható iratanyagok a 2016-os év folyamán a raktárakban 

kerültek elhelyezésre.  

 Az évközben beérkezett anyagokat is helyükre tettük, rendeztük. A rendezett iratokhoz közép- 

és darabszintű jegyzék készült, mely nagyban segíti majd a keresést. 

 Legnagyobb hangsúlyt az egyházközségi iratanyagok rendezésére fektettük, így az év 

nagyobbik részében azok dobozolására, és jegyzékkel való ellátásával foglalkoztunk. Jelenleg 

1574-1947-ig, illetve 1951-1959-ig vannak rendezve, és fondjegyzékkel ellátva az 

egyházközség közigazgatási iratai. 

 Az iskolai évkönyvek, illetve az egyházközségi, és egyházmegyei jegyzőkönyvek rendezését 

is megkezdtük. Sok évfolyamból ugyanis több példány is megtalálható, ezek kiválogatása, 

selejtezése jelenleg is folyamatban van. 
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 Egyéb feladataink 

 A hozzánk érkező kutatni vágyók minden esetben kutatási engedély után folyamodnak az 

elnöklelkészhez. A kutatóink adatait, valamint kéréseik leírását 2013.01.01-től az 

elektronikusan vezetett kutatási naplóban rögzítjük. 

 Minden hónap elején elvégeztem az előző havi statisztika elkészítését, itt diagramon is 

megtekinthető, hogy melyik kutató hány levéltári anyagban kutatott az adott hónapban. A 

különféle naplókat (kutató-, kutatási eset-, gyarapodási-, kölcsönzési-, kölcsönkért iratok 

naplója, fotójegy lista) mindig napra készen vezettem. 

 Az év első felében a levéltári törvényeket, rendeleteket, jogszabályokat idén is átnéztem, hogy 

van-e valamilyen változás a tavalyihoz képest. Ezeket elektronikusan tárolom. 

 Digitalizálás 

 A 2016-os évben tovább folytattuk a levéltári anyagok digitalizálását is. Ennek keretén belül a 

Continuatio Marticulae Ecclesiae Helveticae Confessionis Ketskemétiensis ab anno 

MDCCLXXVII. címlappal rendelkező kötet került digitalizálásra, amelyben 1777-től 1803-ig 

találhatóak anyakönyvi bejegyzések (916 oldal).  

Ez azért is jelentős, mert levéltárunkban gyakran fordulnak meg családfakutatással foglalkozó 

látogatók, akik szeretnének ebbe az anyakönyvbe belenézni. A kötet, a már korábban elvégzett 

restaurálása miatt jó állapotban van, állományvédelem szempontjából jelentős lépés volt, hogy a 

digitalizált anyag a levéltár honlapjára is felkerült, és ott bárki szabadon kutathatja.   

XIII. Új Szőlőskert gyülekezeti újság 

 Gyülekezeti újságunk éves négy számának megjelentetésére, valamint a heti rendszerességgel 

megjelenő hirdetőlapokra a költségvetésből 1.200.000,-Ft volt előirányozva. Az újság kiadásai a 

következő képen alakultak:  

1. szám  274.680,-Ft Megjelent összesen 72. oldalon és 800 példányban 

2. szám  324.240,-Ft Megjelent összesen 68. oldalon és 800 példányban  

3. szám  357.000,-Ft Megjelent összesen 76. oldalon és 800 példányban 

4. szám  382.200,-Ft Megjelent összesen 80. oldalon és 800 példányban 

Különszám: 436.800,-Ft Megjelent összesen 72. oldalon és 800 példányban 

Kiadás összesen: 1.706.120,-Ft 

Vasárnapi-, és egyéb perselypénzekből, adományokból, könyvtári és gazdasági hivatali perselyekből: 

Bevétel összesen: 394.320,- Ft 

Az idei 5 számot fegyelembe véve körülbelül az újság ára átlagban kevesebb, mint 400,- Ft 

egységárra jön ki. 
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 A könyvtár egy évben több példányszámot nem tud bevállalni, de számolunk a bővebb 

oldalszámon való megjelentetésre – a sikerre való tekintettel –, illetve a nagyobb közlési kedv 

miatt.  

 Megoldásra váró problémák: Onnantól kezdve, hogy elhozzuk az újságot a nyomdából nincs 

gazdája. Az egyházfik helyezik ki a templom padjaira a számokat és a perselyeket. Nem igazán 

célravezető, ezért is folyik be viszonylag kevés támogatás rá. Szeretnénk kérni a templomban az 

újság elhelyezésének és a perselyek kihelyezésének valami végleges, biztonságos és 

figyelemfelkeltő megoldását.  

 Továbbá szeretnénk kérni a kiadvány és a szórólap szétválasztását a költségvetésben és 

átcsoportosítani a könyvtár költséghelyére.  

XIV. Művészeti gyűjtemények 

 A 118/2013. határozat értelmében a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma a 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára gyűjteményeihez kapcsolja az 

egyházi kegytárgyak gyűjteményét, a Dr. Irányi Béla néprajzgyűjteményt és a Dr. Szíj Rezső és 

Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjteményt.  

XIV.a. Egyházi kegytárgyak gyűjteménye (Klenódiumok, úrasztali terítők) 

 A Kecskeméti Református Egyházközség részére, egész pontosan a gyülekezet Katonatelepi 

egyházrészében lévő templom használatába ajándékozott két ezüst úrvacsora kelyhet, és egy 

ezüstözött úrvacsorai bortartó kannát gyülekezeti tagunk. A kanna talpán felírat szerepel, fedeles 

és valamivel több, mint 2 liter űrtartalmú. A kelyheken a kupa részén körbefutó szőlőlevél dísz, 

alatta pedig az ige: „Jézus ezt mondta neki: jöjj és kövess engem”. (Márk 10:21), illetve az 

adományozók nevei. A talpon kívül a hatósági nemesfém jel található, míg a talpon belül Ötvös 

Nagy Ferenc ötvösművész mesterjegy van. Az úrasztali tárgyakat 2016. december 25-én vette 

használatba a gyülekezet. A Magyar Református Egyház liturgiája szerint kerültek felszentelésre a 

tárgyak. Az adományozók levélben tájékoztatták az elnökség tagjait adományunkról.  

Nevüket és az adományozott tárgyak értékét, kérték, hogy kizárólag a leltári értéknél és az 

állománybavételnél vegyük figyelembe.  

 Számos alkalommal kölcsönzünk úrvacsorai kelyhet, tányért és keresztelői kancsót a szolgáló 

lelkészeknek, akik az egyházi alkalmakra veszik kölcsön a páncélteremben őrzött használaton 

kívüli klenódiumokat.  

 Számos olyan darab van még a páncélteremben lévő szekrényben, amelyek használaton kívül van, 

de értékes és javításra, tisztításra szorul.  
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 Jó lenne, ha az egyházközség folytatná ezeknek az úrasztali terítőknek a restaurálását. Az 

egyházfik szerették volna a karácsonyi ünnepkör megkezdésekor a szűrrátétes úrasztali garnitúra 

tisztítását, de az idő rövidsége miatt ezt 2017 tavaszára halasztottuk.  

 Nagyméretű damasztterítők beszerzése lenne szükséges, mert az úrvacsoraosztásnál használt 

terítők már igen viseletesek és néha nem is elegendők egy-egy ünnep alkalmával. A rossz 

állapotúakat már az elmúlt években a nőszövetség tagjai feldarabolták és törlőkendőket szabtak 

belőlük.  

XIV.b. Dr. Irányi Béla néprajzgyűjtemény 

 A gyűjtemény anyagában nem történt változás.  

XIV.c. Szíj Rezső és Kovács Rózsa tudományos és művészeti gyűjtemény 

 A tavalyi évben a könyvtár költésvetéséből egy 6 fokú aluminium létrát vásároltuk, hogy a 

magasabb polcokra való felpakolást megkönnyítsük. 

 A gyűjteményben a nagy problémát az jelenti, hogy számos kép, fotó, kerámia, került vissza, ill. 

került be a képtárba az év folyamán. Az eddig kint lógó festmények már hosszú évek óta így 

vannak, és akár a személyi változásoknak köszönhetően is, vagy egyéb okoknak, de megunják a 

képeket.  Sajnos a terem kapacitása szűkös, úgyhogy nem tud több „megunt” művészeti tárgyat 

visszavenni. Sürgősen megoldást kell találni az értékes festmények további tárolásával 

kapcsolatban.  

XV. 2017. évi tervek 

 Az Új Szőlőskert idei három számának + különszám/ajándékszám összeállítása. Az utolsó számot 

egy különszámnak tervezzük, amely egy tanulmánykötet lenne a reformáció 500. évfordulója 

kacsán.  Lapszámok tervezett megjelenése: március vége, pünkösd, szeptember vége/október 

eleje, karácsony 

 A kezdeti nehézségek után végül is nagyon örülünk annak, hogy sikerült kapnunk egy kulturális 

közfoglalkoztatott munkatársat. Igényeinket a tavalyi év végén jeleztem hivataligazgató úr felé. 

Szeretnénk, ha továbbra is 1 főt biztosan, de ha lehetséges, akkor akár még egy + főt is tudnánk 

akár a könyvtárba, levéltárba alkalmazni. 

 Folytatnánk egy festményünk Hankovszky Zsigmond portréjának restaurálását. Árajánlatot 

kértünk, amelyet elnöklelkész úr elfogadott.  

Kecskemét, 2017.01.30. 

Készítette:              

                

                                                                                                     könyvtárvezető 


