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I. Személyi feltételek 

 Tavasszal Kiss Ákos kollégánk szakirányú informatikus könyvtáros diplomáját 

kézhez kapta.  

 Intézményünk egykori könyvtárvezetőjét búcsúztattuk szeptemberben. Adorján 

Imréné Asbóth Mária augusztus 18-án hunyt el. Több évtizedig szolgált nemcsak 

lelkészként, hanem könyvtárosként gyűjteményünk rendezésében és 

katalogizálásában is részt vett. Emlékét megőrizzük. 

 A 2020-as esztendőben gyűjteményeinkben nem történt személyi változás, mindenki 

a helyén maradt. Szél Silvia könyvtáros 40 éves munkaviszonyát töltötte, a fenntartó 

jubileumi jutalommal köszönte meg munkáját.  

II. Tárgyi feltételek 

 Február hónapban a Mentor Computer Kft.-n keresztül egy nagyobb teljesítményű 

iratmegsemmisítőt és egy karos vágóképet A/3-as méretben 94.889,-Ft értékben 

vásároltunk.  

 Kiss Ákos számára a Szíj Rezső gyűjtemény kezeléséhez az Extreme Digital Zrt-től egy 

Samsung Galaxy Tablet készüléket vettünk tokkal együtt 70.980,-Ft értékben.  

 Március elején a Ceiba szlovák székhelyű cégtől sikerült az időkapszulába elhelyezni 

kívánt különböző méretű iratok nyomtatásához savmentes papírt rendelni 38.600,-Ft 

értékben.  

 Az otthoni munkavégzéshez Lipóthné Gyulai Anikó kolléganőm számára egy ASUS 

VivoBook notebookot rendeltünk 198.247,-Ft értékben.  

 Öntapadós vonalkódot, etikettet (5000 db) vásároltunk a gimnáziumi könyvtár 

könyvei számára 21.082,-Ft értékben.  

 Ahogy a vírushelyzet és a költségvetés feloldása lehetővé tette, illetve a kisbusz 

szabaddá vált, júliusban az IKEA áruházban a levéltár számára még két nagyobb 

méretű könyvespolcot, a könyvtár olvasója számára dekorációs kellékeket (párnákat 

a padokra, terítőt), egy kis méretű zsúrkocsit (a bevételezésre váró könyvek tárolására) 

és egy irodai széket vásároltunk 201.145,-Ft értékben.  
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 Ahhoz, hogy a pénzérme gyűjteményünk minden egyes darabja megfelelő, 

biztonságos helyen legyen és átlátható rendezése, tárolása megtörténhessen, szükség 

volt még plusz érmetárolókra, dobozokra és bankjegytartók beszerzésére. Az előző 

évhez hasonlóan az ehhez szükséges eszközöket az Album Portál Kft.- n keresztül 

40.910,-Ft értékben rendeltük meg. 

 Szeptemberben a költségvetésünk lehetővé tette, hogy először önerőből, nem 

pályázati támogatásból 115.015,-Ft értékben a Teológiai Szemle (1997-2019. 

évfolyamai) és a Reformátusok Lapja (1994-2019. évfolyamai) korábbi évfolyamait, 

összesen 38 kötetet a megyei könyvtár kötészeti részlegével beköttessük. Ez lehetővé 

teszi a folyóiratok rendezettségét, könnyebb tárolását, áttekinthetőségét.  

 Ugyancsak szeptemberben az olvasóteremben tönkrement a szünetmentes tápegység, 

így egy újat szereztünk be 50.292,-Ft értékben.  

 Kiss Ákos otthoni számítógépe javításra szorult, ami a vírushelyzet miatt akadozott, 

ezért októberben az otthoni munkavégzéséhez egy ASUS VivoBook nagy 

teljesítményű laptopot vásároltunk 255.905,-Ft értékben.  

III. Pályázat 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a nyilvános levéltárak számára 

különböző mértékű pénzbeli támogatást nyújt, amelyet eszközbeszerzésre, munkaerő 

bérkifizetésre és például restaurálásra lehet elkölteni. A 2019. évi támogatás 

összegével 2020. február végén számoltunk el. A támogatás összegét, amely 600.000,-

Ft volt, a Jerney gyűjtemény V. kötetének restaurálására, valamint savmentes dobozok 

beszerzésére fordítottuk.  

 Vezetői mulasztásomnak és a kapkodásnak köszönhető, hogy ennek a minisztériumi 

levéltári támogatásnak 2020. évre szóló részét elfelejtettük megpályázni, így sajnos 

lemaradtunk róla. Március végéig lehetett volna megigényelni, de akkor már a 

koronavírus helyzet miatt a gyűjtemények lezárásával, az otthoni munkavégzés 

elrendezésével foglalkoztam, így sajnos csak az eredményhirdetéskor májusban 

döbbentem rá a mulasztásra. Talán egy kicsit szépíti a helyzetet, hogy nem lett volna 

könnyű a kialakult kaotikus helyzetben ezt a pályázatot kivitelezni.  
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 Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Egyedi dokumentumok restaurálása, 

állományvédelmi munkáinak támogatására 2019. szeptemberében kiírt pályázatára mi is 

jelentkeztünk.  

A már megkezdett munkát szerettük volna folytatni, így a Jerney gyűjtemény VI. 

kötetének, valamint két gimnáziumi anyakönyvnek (1840/1841; 1853/1854) a 

restaurálását pályáztuk meg 839.216,-Ft értékben. A pályázati döntésről decemberben 

kaptunk értesítést, amely alapján az NKA kizárólag a Jerney VI. kötet restaurálását 

támogatta 440.944,-Ft értékben. A beszámolót az elkészült dokumentumokról 2020. 

szeptemberében küldtük el.     

 A NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Egyedi dokumentumok restaurálására, 

állományvédelmi támogatásra 2020. tavaszán kiírt pályázatára a két elmaradt kötet 

restaurálásával pályáztunk. A két XIX. századi gimnáziumi anyakönyv restaurálása 

782.320,-Ft értékben a tavalyi év végén kezdődött és 2021-ben fejeződik be.  

 A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium Számítástechnikai és 

digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése címmel kiírt pályázatát 2020. októberében 

próbáltuk meg. A pályázatunkkal - nyilvános levéltárként - egy 1.562.000,-Ft értékű 

professzionális könyvszkennert szerettünk volna vásárolni. A hivatalos értesítést 

2021. február 1-én kaptuk meg, amely értelmében a kuratórium 2020. december 7-én 

született döntése alapján pályázatunkat elutasították. Különleges indoklás nem volt, 

valószínűsítjük, hogy a pályázat keretösszege kevésnek bizonyult a beérkezett 

pályázatokhoz képest.  

 Folytatódott a nyilvános könyvtárak számára kiírt könyvtámogatás, a Márai X. 

program. A nyár folyamán igényelt könyveket november elején kaptuk meg, összesen 

67 darabot 169.892,-Ft értékben. Az egyházközség könyvtára 71.129,-Ft (24 db), a 

gimnázium tagkönyvtára 30.566,-Ft (13 db), az általános iskola tagkönyvtára 35.570,-

Ft (14 db), a Pálmácska óvoda letéti könyvtára 17.372,-Ft (8 db) és az internátus letéti 

könyvtára 15.255,-Ft (8 db) értékű dokumentumtámogatásban részesült.  
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IV. Állománygyarapodás 

 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajándékaként a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

közreműködésével egy-egy példányban az alábbi köteteket kaptuk: Trianon 100, 

Nemzeti évfordulóink 2020, Az országház építése és művészete, A Nemzet Főtere – A 

Kossuth tér története, Gótika sorozat (12 kötet).  

 Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint 1.400.000,- forintot fordíthattunk 

könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az egyházközség könyvtára könyvre 

és egyéb dokumentumokra (gyermekmunka-segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, 

folyóirat) 2.147.172,-Ft-ot használt fel.  

 A könyvtár csoportos leltárkönyve alapján az egyházközségi könyvtárban 1.612.477-

Ft, a gimnázium könyvtárában 214.572,-Ft, az általános iskola könyvtárában 339.810,-

Ft, a Pálmácska óvodában 10.240,-Ft értékben vételeztünk be dokumentumokat. Ez 

együttvéve: 2.177.099,-Ft. 

 A tárgyi eszköznyilvántartás miatt a 2020-as évben a SZIKLA21 integrált könyvtári 

rendszerben a dokumentumok beszerzési ára mellett a dokumentumok ún. eszmei 

értékét, vagy fogyasztói árát is nyilvántartjuk. Ennek alapján a tavalyi évben 

2.763.364,-Ft értékben vételeztünk be (A, B, C, D leltárkönyvekbe) könyveket.  

 A kifizetett számlák alapján az internátus könyvtára 102.833,-Ft értékben vásárolt 

könyveket.   

 Darabszám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban:   

2020. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 
Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 3 19 8 0 30 

Február 34 9 8 0 51 

Március 25 11 6 0 42 

Április 0 0 0 0 0 

Május 0 0 0 0 0 

Június 108 2 12 0 122 

Július 47 0 0 1 48 

Augusztus 43 0 0 0 43 

Szeptember 69 58 0 0 127 



6 

 

Október 46 53 4 2 105 

November 89 41 66 0 196 

December 43 9 0 0 52 

Összesen: 507 202 104 3 816 

      

 

      
 

 Leltári szám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban: 

2020. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 
Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 3 19 8 0 30 

Február 34 9 8 0 51 

Március 25 11 6 0 42 

Április 0 0 0 0 0 

Május 0 0 0 0 0 

Június 106 2 12 0 120 

Július 47 0 0 1 48 

Augusztus 43 0 0 0 43 

Szeptember 69 58 0 0 127 

Október 46 53 4 2 105 

November 89 41 66 0 196 

December 43 9 0 0 52 

Összesen: 505 202 104 3 814 

 

 Hittankönyvek: 2020. augusztus és szeptember hónapban a városi hitoktatásban 

használni kívánt hittankönyvek közül 243 darabot vételeztünk be.  

 A tényleges állomány nagysága 2020. december 31-et bezárólag: 

 TÉTEL DARAB 

Könyvek (A,B,C,D leltárkönyv) 76807 85531 

RMK anyag 180 151 

Kézirat 240 265 

Térkép   71 71 

Kotta 413 443 
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 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben darabszám szerint: 
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 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben tételszám szerint: 
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 Az egyházközségi könyvtárban összesen 41 folyóiratra fizettünk elő, illetve 15 időszaki 

kiadványt kaptunk ajándékba 2020-ban.  

 Egy napilapon kívül (Petőfi Népe) összesen 85 kurrens, 16 retrospektív periodikát 

rögzítünk számítógépen, amelyből 27-nek a cikk szerinti feldolgozására is sor kerülhetett. 

Az általános iskola könyvtárába 2, a gimnázium könyvtárába 10 folyóiratra fizettünk elő.  

Online 1 folyóirat a (Gesundheit der Einen Welt) című elérhető számunkra.  

Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: 

Folyóirat címe 

2020-ban rögzített 

évfolyamok és 

lapszámaik 

2020-ban 

rögzített 

lapszám 

Eddig 

feldolgozott 

összes 

lapszám 

Biblia és gyülekezet 2020/1,2-3, 2 57 

Collegium Doctom 2020/1-2 2 13 

Confessio 

1992/1-4, 1993/1-4, 

1994/1-4, 1995/1-4, 

1996/1-4, 1997/1-4, 

1998/1-4, 1999/1-4, 

2000/1-4, 2001/1-4, 

2002/1-4, 2019/4, 

2020/1-4 

49 116 

Credo 2019/3-4, 2020/1-4 4 44 

Egyháztörténeti Szemle 2019/4, 2020/1-3 3 56 

Embertárs 2019/3, 2020/1-4 5 71 

Emmaus 2020 1 5 

Hírös Históriák 
2019/11, 2020/12-

13 
3 11 

Igazság és Élet 2020/1-4 4 54 

Karakter 2020/1-2 2 14 

Lelkipásztor 2020/1-12 11 224 

Református Egyház 278, 1985, 1987 25 278 

Sola Scriptura 2020/1-2 2 57 

Új Szőlőskert 
2020/1, 

2020/Különszám 
2 54 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 A számítógépes statisztika szerint 2020-ban 2830, a kezdetektől ezidáig összesen pedig 

22463 cikket dolgozott fel könyvtárosunk. 2015-ben kezdődött el a könyvtár honlapján a 

folyóiratok felvitele. Célunk ezzel az volt, hogy a már elavultnak számító 

cédulakatalógusban való keresést felváltjuk az elektronikus keresésre. Az új honlapra 

való átállás miatt, nagyrészt már sikerült a régi honlapról áttölteni a régi folyóirat 

katalógust, de ennek struktúrájában még változás várható. A keresés és a tájékozódás 

egyszerűsödni fog.  

 Jelen pillanatban a cím szerinti feldolgozás során az A, B, C, D betűvel kezdődők teljes 

egészében, illetve az E betűs folyóiratok részben feldolgozottak, valamint a kecskeméti 

vonatkozású újságok, illetve az egyházi vonatkozású időszaki kiadványok már elérhetők 

az elektronikus katalógusban.  

Az elmúlt négy év alatt 311 féle folyóirat lett rögzítve cím/évfolyam/lapszám szerint. Ez 

reményeink szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 

 Internátus 

2020-ban 21 tétel 21 darab új könyvvel gyarapodott az internátus könyvtára, selejtezve 31 

darab könyv lett. A leltárkönyv újra számolását követően az internátus könyvtári 

állománya 2830 tétel 2942 darab. Kölcsönzés a 2019/20-as tanévben 137 diák, a 2020/2021-

es tanévben 134 részére biztosított, akik a szilencium ideje alatt a tanulókban lévő 

segédkönyveket, illetve az aulában lévő szépirodalmi és szakkönyveket egyaránt 

használhatják, illetve kölcsönözhetik. 

 

 

 

 

Theologiai Szemle 

1996/1-6, 1997/1-6, 

1998/1-6, 1999/1-6, 

2000/1-6, 2001/1-4, 

2019/4, 2020/1-3 

19 96 

Vallástudományi Szemle 2019/1-4 4 45 

Vigilia 2020/1-12 12 184 

ÖSSZESEN  150 1379 
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V. Állományapasztás 

 A tavalyi évben nem leltároztunk sem egyházközségi könyvtárunkban, sem tag-, és 

letéti könyvtárainkban sem. Egyrészt nem volt indokolt, hiszen 2019-ben leltároztunk, 

illetve a kialakult helyzet is lehetetlenné tette volna. Így legközelebb 2022-ben 

esedékes a soron következő leltár. 

 Három selejtezési jegyzék készült, amelyben érintett volt általános iskolai, 

gimnáziumi és egyházközségi könyvtárunk állománya.  

 Behajthatatlan követelés miatt kivonásra kerültek a CDR és H leltárkönyvekből a 

könyvtár állományába tartozó CD-ROM-ok és hittankönyvek, illetve az általános 

iskola könyvtárából tankönyvek.  

Selejtezett CDR leltári számú példányok darabszáma összesen:    1 db 

Selejtezett CDR leltári számú példányok tételszáma összesen:    1  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   26 db 

Selejtezett H leltári számú hittankönyv példányok tételszáma összesen: 26  tétel 

Selejtezett TK leltári számú hittankönyv példányok darabszáma összesen: 16 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   16  tétel 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának állományából 

avult, elhasználódott állapot miatt kivonásra kerültek dokumentumok az A, B, C és 

H leltárkönyvéből, a gimnáziumi könyvtár M és T leltárkönyveiből, valamint az 

általános iskola könyvtárának TK leltárkönyvéből. 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   335 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   322  tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  159 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   141  tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:               6  db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:                 6  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  178 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  178  tétel 
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Selejtezett T leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   746 db 

Selejtezett T leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   746  tétel 

Selejtezett M leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   181 db 

Selejtezett M leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   181  tétel 

 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   934 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   934  tétel 

 

 A vírushelyzet miatt a városi hittanoktatásban tanuló diákoktól a 2019/2020-as tanév 

végén nem sikerült nagy számban visszakérni a használt tankönyveket, így ezek 

elveszettként leselejtezésre kerültek a H leltárkönyvből. Többségében ilyen 

könyvekről volt szó, de volt olyan, amit évek óta elveszettként tartottunk számon és 

most a többivel együtt selejteztük le.  

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   123 db 

Selejtezett H leltári számú hittankönyv példányok tételszáma összesen: 123  tétel 

 

VI. Kölcsönzés 

 
 2020. évben az egyházközségi könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 2042 

regisztrált olvasója volt, amelyből 944 fő 14 év alatti, 609 fő 14-17 éves korosztály, 305 

fő 18-29 éves, 136 fő 30-54 éves, 33 fő 55-65 éves és 15 fő a 65 év feletti korosztályból 

került ki. 2020-ban 311 új olvasó iratkozott be könyvtárainkba.  

 Az egyházközségi könyvtárnak 102 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. 

Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok – iskolai használatra) 

27-en használták könyvtárunkat.  
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 Alap beiratkozási díjjal 40-en (1000,-Ft), extra beiratkozási díjjal (2000,-Ft) 15-en 

rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2019-ben iratkozott be, neki még 2020-ra 

érvényes tagságot számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg 

tagságát.  
 

 

 

 

 

 

 Személyesen 8378 alkalommal használták a könyvtárainkat.  A kikölcsönzött 

nyomtatott dokumentumok száma: 10.871  

 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: 

 audiovizuális dokumentum: 1, 

 elektronikus dokumentum: 259, 

 egyéb/ flanel, gyermekmunka-anyag, illetve folyóirat: 5 

 Könyvtárközi kölcsönzésre 8 kérés érkezett hozzánk. Eredetiben 2 

dokumentumot, elektronikus formában pedig 5 dokumentumot küldtünk el.  

Mi más könyvtáraktól 10 alkalommal kértünk dokumentumot.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Honlap   

 A vírushelyzet következtében több időt tudtunk fordítani arra, hogy a honlappal 

foglalkozhassunk és kollégám tervei alapján megálmodott és több éve fejlesztés alatt 

álló honlapunkat végre befejezhessük. Az otthoni munkavégzés egyik feladata volt 

Szél Silvia kolléganőmnek, hogy bizonyos oldalak, amelyek véleményünk szerint 

érdeklődésre adnak számot külföldi látogatóknak, azokat német nyelvre lefordítsa. Az 

angol nyelvű fordításhoz külsős segítségeket kaptam, akik a lektori munkával együtt 

ingyenesen vállalták ez a feladatot. Vincze András, Berki Boglárka fordították az 

oldalakat és Szűcs András kedves barátom pedig a lektori munkákat végezte a messzi 

távolból, Kínából. Reményeim szerint az idén ezek a lefordított szövegek elérhetővé 

válhatnak és talán ezzel még nagyobb látogatottságot és érdeklődést tudunk elérni az 

országhatárokon kívülről is. A tervek átültetésében, informatikai megvalósításában 

továbbra is Balog Antal van a segítségünkre. 
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Kiss Ákos beszámolója 

Elkészült a folyóiratok navigációs felülete. Ezen keresztül lehet a címek kezdőbetűi 

szerint keresni. Azok a betűk, amelyek alatt nem található folyóirat, inaktívak. 

A nyitóoldalon elkészült egy ajánló blokk – amely az eredeti terveken nem szerepelt –, 

ahol négy fontos területet lehet kiemelni: könyvet, folyóiratot, kiadványt és a kincseink 

közül egyet (pl. RMK-t, kézikönyvet, Bibliát, térképet). Jelenleg ezekből csak három 

elérhető, a kincseink oldalai még nem készültek el. 

Elkészült a Hírek oldal navigációs felülete is, most zajlik a tesztelése. Nemsokára ez is 

elérhető lesz az oldalon. 

Jelenleg is zajlik az Ajánlók oldal kinézetének alakítása, illetve az ajánlott könyvek 

feltöltésének megkönnyítése, automatikussá tétele. 

 

Honlap 2020-as statisztikája 

A tavalyi évben 4324 olvasó látogatta meg honlapunkat, ebből új olvasó 4307 fő. Jól 

látszik, hogy kevés a visszatérő látogató. Ez a tendencia, sajnos évek óta nem változik.  

Az adatokból az is kiderül, hogy akik felkeresik oldalunkat, azok kevés időt töltenek el 

itt. A következő években el kellene érni, hogy a visszatérő olvasók száma növekedjen, 

és több időt töltsenek el honlapunkon. Fontos lenne, hogy lezáruljon az új honlap 

fejlesztése, mert a félig kész állapot is elriaszthatja a látogatókat. Ebben az évben a hírek 

között elindítunk egy új sorozatot, amelyben évfordulós személyekről és eseményekről 

lesz szó. Szeretnénk rendszeresen könyvajánlót is írni az általunk olvasott könyvekből 

és szeretnénk az olvasóinkat is bevonni ebbe a kezdeményezésbe. Népszerűsíteni kell 

weboldalunkat, mert még saját olvasóink sem használják. Sokan nem is tudják, hogy 

például online is megnézhetik kölcsönzéseiket, meghosszabbíthatják lejáró könyveiket, 

javaslatokat tehetnek könyvbeszerzésre, illetve értékelhetik az elolvasott könyveket. 

Bár azt hozzá kell tenni, hogy az új honlapon ez a funkció még nem működik, de 

remélhetőleg mielőbb elérhető lesz.  

A földrajzi és a nyelvi eloszlást nézve továbbra is Magyarországról látogatják 

legtöbben weboldalunkat, mögötte a következő sorrend alakult ki: Kína, USA, Románia, 
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Argentína, Kanada, India, Brazília és Németország. Meglepő, hogy a szomszédos 

országok, ahol nagyszámú magyar kisebbség él, nem került be az első tízbe. Ez alól csak 

Románia kivétel. A felhasználók nagy többsége Magyarországon Kecskemétről és 

Budapestről érdeklődtek honlapunk iránt. 

Ami a nyelvet illeti, a magyar dominál, bár ez nem meglepő. Mellette az angol nyelv 

emelkedik ki. A német nyelv az elmúlt években elkezdett veszíteni jelentőségéből. 

Hogyan érnek el minket a felhasználók? Nagy többségük direkt keresnek fel, e 

mellett a Google keresőből, az egyházközség honlapjáról, ill. a Facebookról érnek el.  

Mely oldalakat keresték fel legtöbben? A könyvtár katalógus keresőjét keresték fel a 

legtöbben. Mellette sokan olvasták a híreket, kerestek a folyóiratok között, nézték a 

kiadványainkat. Vagyis az első négy helyen a kereső, a hírek, a folyóiratok és a 

kiadványok állnak. Természetesen emellett többeket érdekelt a munkatársak, az 

elérhetőség, és a nyitva tartás is. A levéltár látogatottsága kicsit háttérbe szorult, itt a 

keresőt, a munkatársakat, az elérhetőséget, a nyitva tartást és a fondjegyzéket 

tekintették meg a legtöbben. 

 

VIII. Kutatás 

 Februárban folyóiratokból cikkeket küldtünk elektronikusan egyik olvasónk számára. 

 Egyetemi hallgató számára küldtük el elektronikusan évfolyamdolgozatához a már 

korábban digitalizált és kiállításon felhasznált török kori irataink másolatát.  

 Egész tavasz folyamán szkennelve, elektronikusan küldtük különböző folyóiratok 

cikkeit egyik lelkipásztorunk számára doktori dolgozatához. 

 A karantén alatt régi egyházi folyóiratokból cikk másolatot küldtünk elektronikusan 

Sipos Ete Zoltán szegedi lelkipásztornak, aki nagyapja után kutatott.  

 Jelentős dokumentummásolatot küldtünk teológiai, bibliatörténeti könyveinkből egy 

külsős érdeklődő számára, akinek bibliai szemelvények speciális módon történő 

feldolgozása, magyar fordítású szövegváltozatok egybevetése céljából volt szüksége a 

nálunk megtalálható anyagból. 
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 A trianoni évforduló kapcsán nálunk fellelhető irodalmi anyagot küldtünk Ferenczy 

József nagytiszteletű úrnak, aki ezt az egyházmegye lelkipásztorai számára is 

továbbította.  

  A nyár folyamán a Jerney gyűjtemény V. kötetéből küldtünk oklevélmásolatot egy 

doktori disszertációhoz.  

 Szintén a nyári időszak alatt a Confessio újság évfolyamaiból a tartalomjegyzékeket 

küldtük át elektronikusan a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református 

Gimnázium Könyvtára számára.  

 Az OSZK-RMNy osztályáról Tóth Anna Judit keresett meg két RMK-val kapcsolatban. 

Pontosításra volt szüksége. Sajnos az egyik RMK nem található meg 

gyűjteményünkben, míg a másikat RMKA44 jelzetű dokumentumot szkennelve 

küldtük el részére.  

 Czagány Zsuzsa a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi 

Intézetének munkatársa keresett meg bennünket augusztusban, hogy a tavaly alakult 

MTA „Lendület” – Digitális Zenei Fragmentológia kutatócsoport, - amely a középkori 

Magyarország teljes területén fennmaradt középkori kottás kódextöredékeket 

szeretné feltárni, rendszerezni, tudományosan feldolgozni – szeretne a mi 

gyűjteményünkben is szétnézni. Szeptember elején egy munkatársával érkezett 

hozzánk és szinte egy teljes nap végig nézték főleg antikva gyűjteményünk darabjait, 

hogy régi középkori töredékeket találjanak olyan könyveinkben, amelyet 

pergamenlapba kötöttek. Kutatásuk eredménnyel zárult, amelynek részleteiről a 

későbbiekben, a feldolgozást követően a kutatócsoport honlapján lehet tájékozódni. 

http://fragmenta.zti.hu/forrasok/kecskemet-reformatus-egyhazkozseg-konyvtara 

 http://zti.hu/index.php/hu/regizene/digitalis-zenei-fragmentologia/1-ev 

 Édes Árpád főjegyző úrnak nyújtottunk segítséget, a levéltári adattárban fellelhető 

kelebiai, egykori egyházi adatokat elektronikusan átküldtünk.  

 K101 jelzetű Göböl Gáspár kéziratunk digitális másolatát küldtük át Dr. Berecz Ágnes 

igazgató asszonynak, aki a kézirat átiratát szeretné megjelentetni a későbbiekben.  

http://fragmenta.zti.hu/forrasok/kecskemet-reformatus-egyhazkozseg-konyvtara
http://zti.hu/index.php/hu/regizene/digitalis-zenei-fragmentologia/1-ev
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 Az év folyamán több alkalommal küldtünk elektronikusan prédikációkat, illetve 

nyújtottunk segítséget adatszolgáltatással lelkipásztoroknak igehirdetésre való 

felkészülésükhöz.  

 Varga Géza kérésére szeptemberben a KTV adásához küldtünk elektronikusan a 

nálunk fellelhető és kiállításon felhasznált Osváth Viktor karnagy úr életéről és 

munkásságáról szóló anyagot. 

 Az ELTE BTK Nyelvtudományi Intézet, Ókortudományi program PhD hallgatója 

számára tudományos kutatás céljából (kutatási téma: A magyarországi felvilágosodás 

görög kéziratos hagyománya.) kérte elektronikusan a K83 jelzetű Görög-magyar 

szótár (Pápa, 1796) másolatát.  

 Decemberben az Új Magyar Asszony című folyóirat több lapszámát (1944, 1946, 1947. 

évfolyamból) küldtük át kutatás céljából Ács Marianna baranyai levéltáros számára.  

 A 2020-as év folyamán összesen 64 elektronikus küldést bonyolított le könyvtárunk.  

 

IX. Egyéb 

 Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár 2019. évi tevékenységéről, valamint a Bács-

Kiskunsági Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A 

minisztérium számára készülő könyvtári és levéltári statisztikát a megyei könyvtárnak is 

beküldtük. 

 Főszerkesztői feladatokat láttam el, Ákos kollégám pedig a kiadványszerkesztési 

feladatokat az Új Szőlőskert gyülekezet újságunknál. 2020-ban három lapszám jelenhetett 

meg. Ugyancsak mi készítettük ebben a felállásban egyházmegyénk lapjának, az Emmaus 

újságnak 2020. évi számát, amely június 19-re a solti közgyűlésre készült el.  

 Egyházmegyei levéltárosként részt vettem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 

valamennyi tanácsülésén és közgyűlési napjain. Az egyházmegyei őszi választásán 

továbbra is vállaltam az egyházmegyei levéltárosi feladatokat, emellett jeleztem, hogy 

szívesen vállalnám a tanácstagsággal járó feladatokat.    

 Két alkalommal ült össze a gyűjteményi bizottság, ahol a könyvtár és a levéltár aktuális 

kérdéseiről, a gyűjtemények helyzetéről beszélgettünk, egy alkalommal a könyvtár 

teraszán, egy alkalommal pedig a levéltárban.  
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 Több alkalommal helyettesítettük az általános iskola könyvtárosát, Szabó Katalint. 

 Többen ajándékoztak könyvtárunknak könyveket. A kiadók és antikváriumok 

példányai, valamint a tiszteletpéldányok mellett Balog Zoltán, Bovier Hajnalka, Simon 

József, Fodorné Ablonczy Margit, Ujlaky István, Käsler Miklós, Milisits Máté, Szabó 

Katalin és a Ráday Múzeum ajándékoztak könyvet. 

 Kiss Ákos kollégám mindjárt az év elején hozzákezdett Bovier Hajnalka tanárnővel a 

gimnáziumi jubileumi (30) évkönyv szerkesztéséhez. Az ünnepség meghívóját is végül 

Ő tervezte az évkönyv borítója alapján. Sajnálatos, hogy végül az ünnepség az ismert 

okok miatt elmaradt.  

 Grafikai munkák továbbra is adódtak. Ákos néhány éve már szerkesztője a Lélekápoló 

újságnak, amely a kórházban fekvő és lábadozó betegek számára készül évente két-

három alkalommal. A plakátok mellett okleveleket, logókat, igés lapokat, bibliajelzőket, 

karácsonyi lapokat tervez, amikor erre felkérést kap.  

 A tavalyi évben a minisztérium és az Arcanum Adatbázis Kft. és a MTA Könyvtár és 

Információs Központ hosszas egyeztetést követően sajnálatos módon olyan egyességre 

jutott, amely számunkra nem volt kedvező, így az Arcanum Digitális Tudománytár 

előfizetése a magas éves díj miatt a 2021. évre már nem tud megvalósulni. A 

járványhelyzetre való tekintettel őszig lehetőséget biztosítottak a könyvtárak számára az 

ingyenes hozzáféréshez, de aztán ez a lehetőség is megszűnt. Több éven keresztül a 

minisztérium a nyilvános könyvtárak számára, akik igényelték, ingyenes elérhetőséget 

biztosított az adatbázishoz. 

  A Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában (MKA) és ezen keresztül a könyvtárak.hu 

oldalon frissítettük könyvtárunk adatait. https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu 

 A 2020. évi Új Szőlőskert gyülekezeti újságunk különszámában részletesen beszámoltunk 

arról a munkáról, amelyben munkatársaink részt vettek. A templomfelújítás során talált 

iratok átirata és az időkapszulában való elhelyezésének kivitelezése a mi feladatunk lett. 

A könyvtár olvasóterme adott helyszínt mindkét kapszula kibontásának. Ahogy írtuk a 

restaurálási munkálatokat az ArhivArt Könyvrestaurátor Műhely munkatársai végezték, 

míg az iratok szövegének pontosításában Telek Péter Pál lektor volt a segítségünkre.  

https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/
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 A nyáron kezdtünk hozzá a Sion házban hagyatékokból kialakított könyvtárrész 

rendezéséhez. Ez többnyire azt jelentette, hogy az elavult könyvek közül jelentős 

mennyiséget kivontunk az állományból, amelyek csak a leltárkönyvben voltak rögzítve, 

elektronikusan nem, azt előtte még felrögzítettük és úgy selejteztük. Egyrészt a helyhiány 

miatt, valamint az érdeklődés hiánya miatt volt erre szükség. Más megoldást kellett 

találni arra, hogy időseink számára friss és új olvasmányokat juttathassunk el. 

Természetesen a helyzet nem teszi lehetővé a személyes jelenlétet, de egy ún. 

mozgókönyvtári rendszert gondoltunk ki. Körülbelül egy-egy alkalommal 40-50 darab 

könyvet válogatunk ki az érdeklődésnek megfelelően és Halasi Gábor munkatárs 

segítségével ládákban kerül át a Budai utcai részlegbe. Itt a gondozónők segítségével 

tudják kölcsönözni a könyveket az ottlakó idősek, és körülbelül 2-3 hónapig 

válogathatnak belőlük. Utána cseréljük és visszük a következő, újabb adag könyvet.  

 Iskolánk volt és jelenlegi diákjai közül többeket fogadunk 50 órás közösségi szolgálatuk 

teljesítésére. Feladatuk elsősorban a könyvtári raktári állomány átmozgatása, 

portalanítása volt, valamint helytörténeti gyűjteményünk, kézikönyveink leltári számot 

tartalmazó jelzettel való ellátása. Hálásak voltunk a diákok segítségéért (Vancsura 

Botond, Valkai Jenő Miklós, Major Kristóf, Hajagos Dániel, Hegedűs György, Nemes 

Dániel, Varga Emma, Kohut Márk, Kocsák Ferenc). 

 Augusztus elején egyetlen egy csoportot tudtunk fogadni könyvár és bibliabemutató 

órán, a konfirmációra készülő korosztályt Pál Ferenc nagytiszteletű úr és a hitoktatók 

kísérték el könyvtárunkba (19 fő).  

 Sajnálatos, hogy a tavalyi évben kialakult helyzet miatt sem konferenciára, sem 

továbbképzésre nem tudtunk ellátogatni. A kényszerű helyzet miatt, az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése egyébként minden évben júniusban tartott éves közgyűlését is 

őszre halasztották. Az újabb vészhelyzet kihirdetése miatt csak online tudtuk 

lebonyolítani közgyűlésünket. A kiküldött dokumentumok alapján elfogadtuk az elnöki, 

titkári, kamarás és felügyelő bizottsági beszámolókat. Valamint az elnökség tagjai közé 

az időközben lemondott Mezei Zsolt (Pápai Református Gyűjtemények) helyére 

Pázmándi Ágnes (Ráday Gyűjtemény) könyvtárost választottuk meg.  
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 X. Levéltár  

Továbbra is két részletben került átutalásra az a 2.000.000,-Ft egyházkerületi támogatás 

(2020-as évre), melyet az itt tárolt egyházmegyei levéltári anyagok gondozásáért, 

raktározásáért kapunk a Dunamelléki Református Egyházkerülettől. Ez a támogatás a 

levéltáros bérjellegű költségeihez járul hozzá. Sajnálatos, hogy esperes úr egyrészt az 

esperesi értekezleteken, másrészt az egyházkerületi közgyűlésen szót emelt levéltárunk 

nagyobb mértékű támogatásához, de a javasolt plusz 1 millió forintos támogatást nem 

kaptuk meg.  

A 2020-as évben sajnos nem tudott megvalósulni a fondjegyzék végleges letisztázása és a 

már feldolgozott anyagok feltöltése a számítógépes adatbázisba. Ez elengedhetetlenül 

fontos lenne ahhoz, hogy az elkészült honlapon a kutatók számára minél több anyag 

kereshetővé váljon. Számunkra továbbra is megoldásra váró feladat a digitalizálás 

kérdése. Szeretnénk minél több levéltári anyagot online elérhetővé tenni az érdeklődők 

számára, de ehhez elengedhetetlenül szükség lenne egy könyv szkennerre, aminek az ára 

a mi költségvetésünkbe nem fér bele és sajnos pályázat segítségével sem sikerült ebben 

előbbre jutnunk.  

 Az egyházmegye gyülekezetei számára továbbra is kérésként és lehetőséggént 

fogalmazom meg, hogy egyrészt az új építkezések, tulajdonszerzések, felújítások 

tervdokumentációját a megvalósulás után szolgáltassák be levéltárunkba egy 

példányban.  

Ez több okból is fontos lenne, hiszen volt olyan eset, hogy az egyházközség már nem 

rendelkezett az eredeti iratokkal, de a levéltárunkban ez a dokumentáció elérhető volt, 

így ennek segítségével el tudtak indulni az új beruházás felé. A másik lehetőség, amit 

kínálunk a gyülekezetek számára: a régi, 1950-nél régebbi iratanyag megfelelő, 

megnyugtató módon, letétként való elhelyezése, feldolgozása, nyilvánossá tétele. Az 

egyházmegyében megtörtént gyűjteményi felmérés tapasztalatai alapján nem egy olyan 

egyházközség van, ahol ezek a dokumentációk nem megfelelő módon, rendezetlen 

állapotban találhatók. Terhet szeretnénk levenni az egyházközségek felelős vezetőiről, 

mert ha ezeket a dokumentációkat átadják levéltárunk számára, nemcsak a megfelelő, 

előírás szerinti elhelyezését tudjuk biztosítani, hanem az utókor számára feldolgozni, és 
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az érdeklődők számára rendelkezésre bocsátani.  Örülünk annak, hogy a tavalyi évben a 

tervdokumentációk közül több is beküldésre került és kaptunk jónéhányat, valamint 

lelkipásztorok jelezték felénk, hogy az egyházközségük régebbi iratanyagát a 

továbbiakban nálunk kívánják elhelyezni.  

 

Bíró Éva levéltáros beszámolója 

 Egyházközségi levéltári anyag gyarapodása 

 

2020 folyamán az alábbi anyagokkal gyarapodott a levéltár:  

 A kecskeméti adattár anyaga (meghívók, plakátok) 

 Az Új szőlőskert aktuális számai  

 Gyászjelentések 

 A Lelkészi Hivataltól:   

– 2018. évi keresztelési, konfirmációs, esküvői és temetési adatlapok (4 mappa) 

– Temetési adatok 2003–2009 (1 füzet) 

– Temetési adatok 2009–2012 (1 füzet) 

– Keresztelési adatok 2007–2012 (1 füzet) 

– Presbiteri jegyzőkönyvek 2015, 2018, 2019 (3 kötet) 

– Presbiteri gyűlések iratai 2018, 2019 (2 mappa) 

– Pálóczi Károly lelkipásztor fotói a kecskeméti ref. templomtól (11 db) 

– A Pálmácska óvoda korszerűsítésének tervdokumentációja 2012–2014 

 

 A KREK Könyvtárától:  

– A helvéciai parókia tetőtérbeépítésének tervdokumentációja 2019 (4 p) 

– A Szekszárdi Ref. Egyházközség Protocolluma IV. kötet 1811–1893 (1 kötet) 

– A Szekszárdi Ref. Egyházközség vagyonleltára és költségvetése 1828 (30 p) 

– Dr. Tiba István presbiter írásai a kecskeméti reformáció történetéről, a kecskeméti 

református temetőkről (4, 8, 25, 31 p) 

– Horák Jenő jogakadémiai tanárról készült összeállítás (1 mappa) 

– Asbóth Mária (Adorján Imréné) személyes iratai (sárospataki teológiai akadémiai 

diákigazolványa, elemi népiskolai értesítője) 

 

 Szabó Gábor ny. esperes személyes iratai, fotók (3 mappa) 

 Radiné Dekler Katalintól átvettük a Gaál Tibor-díj Alapítvány iratait (gazdasági iratok, 

közhasznú beszámolók, pályázatok) 1992–2017 (21 mappa, 2 iratrendező) 

 Szabadi Sándor lelkipásztor önéletrajza, tanulmánya (29 p) 
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 Cseri Gyula lelkipásztor hagyatéka újabb iratokkal bővült (11 doboz, 6 mappa + füzetek, 

énekeskönyvek, videokazetták), Cseri Katalin igehirdetései, előadásai 

 Szabados László diái a kecskeméti református templomról (2 doboz, 41 db) 

 A Szeremlei Református Egyházközség levéltári iratai (gazdasági iratok, iktatott iratok, 

missziói munkatervek, választói névjegyzékek, lelkipásztori napló stb.) 1806–1994 (4 

banános doboz) 

 A Bács-Kiskunsági Ref. Egyházmegye pénzügyi iratai, számlák 2003–2013, 2016 

(évenként 1 mappa) 

 A Bács-Kiskunsági Ref. Egyházmegye vegyes iratai 2003–2012 (4 doboz) 

 A Bács-Kiskunsági Ref. Egyházmegye 2008. szeptember 6-i közgyűlésének jegyzőkönyve 

(20 p, 4 példányban) 

 

Könyvek: 

L 665: Cselekedeteink tüköre. A Kecskeméti Ref. Gimnázium évkönyve. Kecskemét, 2020 

 

 Kutatók 

A vírushelyzet miatt 2020-ban a személyes jelenlétet igénylő kutatások száma 

lecsökkent, inkább e-mailben és telefonon kerestek meg bennünket. 2020-ban 15 

kutatási kérelem került engedélyezésre.  

 

1.) Személyesen kutatást folytattak az alábbi témakörökben:  

 

A Kecskeméti Reformtus Egyházközség anyagában: 

o Családtörténet (4 kutató) 

o Bán Béla református lelkipásztor életútja 

o Révész László élettörténete 

o Göböl Gáspár esperes élete, munkássága  

o Református ellenállás 1945 és 1990 között (a Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából 

folyó kutatási projekt részeként) 

o Református vallásoktatás Kecskeméten 1945 és 1989 között (a Nemzeti Emlékezet 

Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 

o A kecskeméti nemzetőrség megszervezése 1848-ban 

o A kecskeméti református templom története 

o Kecskeméti református iskolatörténet 

o Házassági anyakönyvi adatok gyűjtése 

 

A Bács-Kiskunsági Egyházmegye anyagában: 

o A református oktatás helyzete 1945–1989 között a Bács-Kiskunsági Református 

Egyházmegyében. (a Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 
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2.) Telefonon, illetve e-mailben az alábbi megkeresésekre válaszoltunk:  

 

o Családfakutatás (12 esetben) 

o Anyakönyvi adatok a lelkészi hivatal számára (19 alkalommal) 

o Szerződések, megállapodások a gazdasági hivatal számára (4 alkalommal) 

o Móricz Károly jogakadémiai tanár iratai 

o Katonai sírhelyek a kecskeméti temetőben 

o M. Bodor Pál írásai a ref. gimnázium évkönyvében 

o A Kecskeméti Végh Mihály Kórus története 

o Horák Jenő jogakadémiai tanár működése 

o Kecskeméti főgondnokok szolgálati ideje 

o A kalocsai imaház története 

o Lelkésznők szentelése Kecskeméten (1984. május 4.) 

o Czelder Márton kecskeméti lelkészi működése (1884–1889) 

o Adorján Imréné szolgálati helyei 

o Török István presbiterré választásának ideje 

o Kecskeméti kántorok névsora 

o Báthori Gábor püspök körlevelei 

o 1964-es kecskeméti ünnepség, genfi gyülekezet ajándéka 

o Horváth Andrea lelkipásztor garai kinevezése 

o Gara József tiszakécskei lelkipásztor adatai 

o Az ágasegyházi református imaház építése 

 

 

 
Kutatók 

száma 

Kutatási 

iratok 

száma 

Kutatott 

esetek száma 

Kecskeméti 

Egyházközség 
14 

105 
53 

Bács-Kiskunsági 

Egyházmegye 
1 7 12 

Összesen: 15 114 65 
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 Rendezés, iktatás 

A feldolgozó munka során az alábbi iratcsoportok darabszintű rendezése és jegyzékelése történt 

meg:  

 

a) A/III.a.2. Esperesi jelentések: Pap Géza (1952–1959) és Balogh László (1959–1978) 

esperesi jelentései  

 

b) A/III.m – Bács-Kiskunsági Em. missziói munkatervei 1952–1975  

 

c) A/III.e – Bács-Kiskunsági Em. egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1952–1960 

 

d) A/III.c – Bács-Kiskunsági Em. igazgatási iratai 1952-től  

 

e) Iskolai értesítők, bizonyítványok 

– Kecskeméti Ref. Gimnázium értesítői 1879–1890 

– Kecskeméti Róm. Kat. Gimnázium értesítői 1879–1885 

– Kecskeméti állami iskolák értesítői 1879–1890 

– Nem kecskeméti református iskolák értesítői 1864–1885 

– Nem kecskeméti róm. kat. és evangélikus iskolák értesítői 1868–1884 

– Nem kecskeméti állami iskolák értesítői 1870–1886 

 

f) A Levéltár új könyvespolcai lehetőséget teremtettek a nyomtatásban megjelent 

egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati közgyűlési jegyzőkönyvek rendezésére is, ezt 

a munkát is megkezdtem. (A/I.a – A Kecskeméti Ref. Egyházmegye közgyűléseinek 

jegyzőkönyvei 1867-től). 
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 Egyéb feladatok 

o Excel-táblázatban naprakész kutatónaplót és kutatási eset naplót vezetek, 

diagramokkal. Az évi gyarapodásról, iratkölcsönzésről, adattárak bővüléséről szintén 

elektronikus nyilvántartást készítek.  

o A lelkészi hivataltól, gazdasági hivataltól, könyvtárból érkező különböző kéréseket 

(hivatalos iratok, levelek, tervrajzok, anyakönyvi adatok) megválaszolom. 

 

XI. Új Szőlőskert gyülekezeti újság  

 2013 februárjában kaptuk a megbízást Kuti József elnöklelkész úrtól, hogy vegyük át 

a gyülekezeti újság szerkesztését. Boldogok vagyunk, hogy a nyolc év alatt kisebb 

nagyobb döccenőkkel, átlagosan évi 4 lapszámmal folyamatosan meg tudtunk 

jelenni. Egyre több visszajelzést kapunk olvasóinktól, hogy színvonalasnak tartják 

újságunkat, örülnek és hálásak, hogy ezen keresztül értesülhetnek gyülekezetünk 

híreiről. Kétségtelenül az idei évi különszám, - amely exkluzív megjelenéssel bírt – a 

legkelendőbb, de azt tapasztaljuk, hogy szép lassan kialakult egy állandó 

olvasóközönség, aki mindig várja a megjelenést és örömmel olvassa gyülekezetünk, 

intézményeink híreit.  

 Újságunk megjelenésére is kihatott a vírushelyzet, így a márciusi első szám után csak 

augusztus végén jelent meg a templom felújításához kapcsolódó ún. templomos 

különszám. Az évfolyam második száma pedig decemberre készülhetett el.  

 Személyi változás is történt a tavalyi évben az újság szerkesztésében résztvevő 

csapatban. Bovier Hajnalka tanárnő tanulmányai és iskolai elfoglaltságai miatt nem 

vállalta tovább az újság lektorálását. Így az utolsó két szám átnézésére Telek Péter 

Pált kértük meg, aki vállalta ez a feladatot. Év végén közös megállapodás gyanánt, 

nettó 70.000,-Ft megbízási díjat fizettünk részére. Mivel a költségvetés nem tesz 

lehetővé bér jellegű kiadást az újság tekintetében, így a 2021-as évre más megoldás 

után kell néznünk.  
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 A heti rendszerességgel megjelenő hirdetőlapokra, valamint az újság nyomdai 

költségeire a költségvetésből 1.800.000,-Ft volt előirányozva. Az újság kiadásai a 

következőképpen alakultak:  

1. szám       152.250,-Ft Megjelent összesen 96. oldalon és 100 példányban 

2. különszám  1.167.360,-Ft Megjelent összesen 108. oldalon és 1000 példányban  

2. szám 387.450,-Ft (146.000,-Ft az elnöklelkészi keretből kipótolva) 

Megjelent összesen 100. oldalon és 600 példányban 

Összes kiadás:   1.707.060,-Ft     

Vasárnapi és egyéb perselypénzekből, adományokból, könyvtári és gazdasági hivatali 

perselyekből: 

Bevétel összesen: 428.100,- Ft 

 A templomos különszám megemelkedett nyomdai költsége miatt sajnos a 

lapszámonkénti ár is magasabbra rúg. Így körülbelül a tavalyi 500,-Ft-hoz képest a 

duplájára, 1000,-Ft–ra emelkedett egy szám megjelentetési költsége. Örvendetes, hogy 

a tavalyi évhez képest - a nehéz év ellenére - nem sokkal, de egy kicsivel nőtt a 

támogatása a gyülekezet részéről. Örülnénk, ha ez az adakozási kedv megmaradna 

vagy picit több támogatás érkezne az újság megjelentetésére, hiszen a nyomdai 

költségek folyamatosan növekednek.   

 A vírushelyzetre való tekintettel, illetve a kevés példányszámos megjelenés miatt az 

Új Szőlőskert újság, az Emmaus újság és a korábban általunk szerkesztett kiadványok 

is digitális formában elérhetővé váltak honlapunkon. 

www.krekbib.hu/könyvtar/kiadványok 

 

XII. 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.  

http://www.krekbib.hu/könyvtar/kiadványok
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 A tavalyi évben a vészhelyzet kihirdetésével kevés lehetőség jutott arra, hogy több időt 

fordítsunk a gyűjtemények rendezésére. Ennek ellenére, amikor lehetőség adódott 

Ákos átment a Szíj Rezső gyűjteménybe és a festmények rendezésével, leltárával 

foglalkozott. Ehhez a munkához sikerült vásárolnunk egy Tabletet, amely az 

adatrögzítést megkönnyíti. A nyáron nálunk dolgozó diákok is a segítségére voltak 

abban, hogy a nehezebb képek áthelyezését elvégezzék. Amikor pedig újra bent 

lehettünk a könyvtárban, folytatta, illetve befejezte a pénzérme gyűjtemény 

feldolgozását.  

 A Gyűjteményi bizottság üléseinken már többször szóba került a művészeti 

gyűjtemény további sorsa is. Azt a felvetést, hogy nyilvánossá tegyük mindenki 

számára a gyűjteményt és a minisztériumtól kérvényezzük meg ennek hivatalossá 

tételét elnöklelkész úr nem támogatja, főleg a kötelező feltételek miatt. Sem 

munkaerőben, sem helyben, egyelőre nem adott a feltételek teljesítése. 

 Továbbra is kérdés, hogy a fenntartó elképzelései szerint meddig marad a régi 

presbiteri szobában ez a gyűjtemény. Mi ideiglenes megoldásnak gondoljuk a mostani 

elhelyezését, hiszen zsúfoltan, igaz évről évre egyre rendezettebben vannak tárolva a 

tárgyak. A problémát az jelenti, hogy sokszor egyéb raktárnak is gondolják ezt a 

helyiséget, így például a templom felújítás során is tettek be ide tárgyakat. Egyelőre 

kiállításokat sem tudunk ebből az anyagból rendezni, mert ennek a feltételei sincsenek 

meg. Nincs olyan hely, ahol ezeket biztonságosan ki tudjuk állítani.  

A festményekből az óvodában és többségében az Újkollégiumban vannak kihelyezve. 

A népművészeti gyűjtemény egyes darabjai pedig az általános iskola különböző 

helyiségeiben fellelhetők. Ezek elhelyezése nemcsak a közlekedést, de egyáltalán 

bármiféle további pakolást, rendezést lehetetlenné tesz.  Hogy mi lesz a további sorsa 

ennek az értékes hagyatéknak ez továbbra is megválaszolandó kérdés.  
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 Kiss Ákos beszámolója 

 

Képzőművészeti gyűjtemény 

Jelenleg a képek mérettől függetlenül egymáshoz vannak döntve a polcokon, amelyek 

komoly sérülések okozói lehetnek (pl. összeragadnak, karcolódnak, megreped az üveg 

stb.). A másik nagy probléma, hogy túl sok kép van egy polcon. A képek szorulnak, 

ráadásul több sorban vannak elhelyezve, amely következtében nehéz a mozgatásuk, 

könnyen sérülnek, az üveg elreped, eltörik. Ezt mindenképpen meg kell szüntetni, ezért 

elkezdtem a polcok zsúfoltságának megszüntetését és a polcokon lévő képek 

szakszerűbb rendezését. A képeket méret szerint helyezem el a polcrendszerben. A 

legalsó szintre kerülnek a nehéz, nagyméretű képek, a harmadik, legfelső szinten pedig 

a könnyebb, kisebb méretűek. Amennyire lehet, próbálom az egyforma méretű képeket 

egymáshoz támasztani, hogy a keret jobban támaszkodjon a polchoz. Továbbá 

megszüntetem a kétsoros elrendezést és kevesebb képet helyezek el egy polcon. Ez a 

meglévő könyvespolcrendszer nem alkalmas festmények tárolására, szükségmegoldás. 

Egy szélességében keskenyebb és hosszabb fakkos, ún. speciális múzeumi 

tárolórendszer, esetleg görgetős megoldással alkalmasabb, könnyebben használható 

lenne. 

A leltári számok a képek hátoldalán találhatók. Ez az elhelyezés azért nem szerencsés, 

mert így nem látszódnak és nehéz keresni az egymáshoz támasztott képek között. Ha 

meg szeretnénk nézni egy kép leltári számát, akkor ki kell húzni a helyéről. A gyakori 

mozgatás viszont sérülést okozhat a képkeretben és magában a műalkotásban is. Így 

jobb megoldásnak tartanám, ha a leltári számokat a képkeretek oldalára helyeznénk át. 

A képkeret hátoldalán pedig fel kellene tüntetni az alkotás legfontosabb adatait, mint a 

szerző nevét, az alkotás címét, a technikát és a méretet. 

 

Pénzérme gyűjtemény 

Az év végére elkészült a pénzérmék feldolgozása és áthelyezése az új éremtartó 

bőröndbe és elkészült hozzá a leltárkönyv is. A fotódokumentáció még nem teljes, de 

ez pár hét alatt teljessé tehető. Még hátra van a duplumok elhelyezésének megoldása. 
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Három vállalt feladat közül – a megfelelő tárolás megoldása, szakszerű leírás elkészítése 

fotóadatbázissal, és a nyilvánossá tétel – kettő megvalósult, vagy legalábbis a vége felé 

közeledik. A következő feladat, hogy egy szakértő is átnézze az anyagot. Remélem, 

hogy ebben az évben megvalósulhat. Ezután lehet elgondolkodni a harmadik feladaton, 

a nyilvánossá tételen.  

Először egy kiállításon kellene bemutatni az anyagot, majd ezután el lehetne 

gondolkodni azon, hogyan lehetne felhasználni az éremábrázolásokat a történelem, 

vagy a földrajz órákon. Lehetne készíteni kiállítási katalógust vagy egy albumot is.  

 

XIII. COVID-19 

 2020. márciusban egy olyan esemény ért el bennünket, amelyre valljuk be senki sem 

volt felkészülve, így gyűjteményeink sem. Gyorsan kellett reagálni és megoldást 

találni a helyzet kezelésére. Szerencsére mindenki a probléma megoldásán igyekezett 

gondolkodni és rugalmasan állt hozzá a nehéz helyzethez, így viszonylag könnyen és 

gyorsan átálltunk az otthoni munkavégzésre. Ki kellett találni, hogy ki, mit, és milyen 

munkát tud otthonról dolgozva elvégezni és hirtelen meg kellett teremteni ehhez a 

feltételeket. Mivel ketten rendelkeztünk saját számítógéppel vagy laptoppal két 

kollégámnak volt szüksége informatikai eszközre. Egy tartalék laptop volt még a 

könyvtárban, így már csak egyre volt szükség. Ezt családon belül sikerült megoldani, 

illetve ősszel, amikor lehetőség nyílt két új laptopot tudtunk vásárolni. 

Rendszergazdáink gyorsan megoldották a távoli asztal elérhetőséget, már csak 

nekünk kellett belerázódni, hogy ez hogyan is működik zökkenőmentesen otthonról. 

Tavasszal még nagy volt a bizonytalanság bennünk, amit az őszi bezáráskor már 

jobban és felkészültebben kezeltünk. Az ez idő alatt elvégzett feladatainkról most nem 

számolnék be, hiszen az Új Szőlőskert 2020/2. számában erről részletesen írtam.  

Talán csak annyit, hogy kimondottan szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a 

könyvtári munka mellett több mindennel foglalkozhatunk, hiszen ez lehetővé tette, 

hogy otthonról is nagyon sokszínű, változatos, és főleg nagyon hasznos munkákat 

tudjuk elvégezni. Ilyenek voltak a számítógépes feldolgozó munka mellett a grafikai, 

szerkesztői, lektorálási és fordítói munkáink. 
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A riadalom és bizonytalanság mellett hálásak lehetünk, hogy a fenntartó rugalmasan 

állt hozzánk és a mi testi épségünk megóvása volt elsősorban a fontos. Kollégáim a 

tavaszi karantén alatt is rendszeresen tartották az ügyeletet, egymást beosztva jöttek 

be és nézték át a postát, intézték a számlákat, felmerülő problémákat illetve a beérkező 

kérések teljesítését.  

Telefonon és e-mailben tartottuk a kapcsolatot olvasóinkkal, kollégáinkkal és 

egymással is. Ősszel már máshogy reagáltunk, mert többen és többször bent 

dolgoztunk annak ellenére, hogy intézményeink hivatalosan zárva tartottak. 

Levéltáros kolléganőm szinte végig, és Ákos kollégám is ősztől inkább bent dolgozott. 

A megfelelő óvintézkedések betartásával visszakértük a lejárt könyveket és egyen-

egyenként előre megbeszélt időpontban fogadtuk olvasóinkat is.  

Könyvtárvezetőként azt kell összegzésül írnom, hogy régen történt meg az velünk, 

hogy ennyi szakmai munkát tudtunk volna elvégezni egy év alatt. Minden rosszban 

van valami jó, hálás vagyok azért, hogy a gyengébb statisztikai adatok mellett akár a 

feldolgozás terén, akár a hivatalos dokumentációk rendezésében előbbre juthattunk. 

Erről a váratlan helyzetről több alkalommal kellett hivatalos kérésre beszámolót 

küldenem, hogy mi hogyan kezeljük ezt a helyzetet, mi zajlik intézményeinkben.  

 

XIV. 2021. évi tervek 

 Az Új Szőlőskert idei három-négy számának összeállítása, amelyből az 1. szám az 

internátus fennállásának 30. évfordulójára is emlékezik. Az Emmaus újság 2021. 

számának elkészítése a májusi egyházmegyei közgyűlésre.  

 Folytatja Kiss Ákos kollégám a Lélekápoló című újság szerkesztését, amely évi két-

három alkalommal jelenik meg és a betegekhez juttatnak el kórházlelkészeink.  

 Az óvodások számára, akik általános iskolánk diákjai szeretnének lenni egy 

foglalkoztató füzet készül, melyet Ákos kollégám megbízással készít.  

 Szintén a mi gondozásunkban és szerkesztésünkben szeretnénk megjelentetni az idén 

Pungur Béla ny. lelkipásztor A Kecskeméti Református Egyház 500 éves története című 

munkáját. 



34 

 

 A karantén ideje alatt, otthoni munkavégzés keretében Lipóthné Gyulai Anikó 

kolléganőm folyamatosan besegít a 2016-2017. évi presbiteri gyűlések 

jegyzőkönyveinek lektorálási munkájába.  

 Reményeink szerint végleg befejezésre került honlapunk struktúrája. Felkerülnek a 

hiányzó tartalmak (angol és német nyelvű fordítások), illetve kiigazításra kerülnek a 

fő menüpontok. Új sorozatot kezdünk, melyben minden hónapban két-három jeles 

személyiségről, eseményről emlékezünk meg, amelyek ebben az évben és az adott 

hónapban kerek évfordulójukat ünnepelik. Igyekszünk a digitális tartalmak 

feltöltésére is, igaz ez a levéltár oldalára kerül, és előfizetéshez lesz köthető.  

 Szeretnénk folytatni – ha lehetséges diákok bevonásával is – a könyvek vonalkóddal, 

jelzettel való ellátását, címlapjának szkennelését, annotációk feltöltését, illetve a 

hiányzó tételek számítógépes feldolgozását.  

 A művészeti gyűjteményben a festmények rendezésére lenne még szükség, illetve a 

nyilvántartás kiigazítására. Ha sikerülne akár egy kiállítás keretén belül a 

nagyközönség számára be lehetne mutatni értékes művészeti gyűjteményeink 

darabjait.  

 2019-ben kezdtünk és a tavalyi évben is előrehaladtunk az elektronikus leltárkönyvek 

pontosításával, az állomány pontos felmérésével, de még mindig tudunk ezen javítani 

és igazítani. 

 Még mindig súlyos és égető kérdés a számunkra, hogy a könyvtári raktár betelik. Az 

utolsó sornál tartunk a B jelzetű könyvek esetében. Még az utolsó oszlopra kellene új 

polcokat rendelnünk, mert nincs elegendő darab.  

Kecskemét, 2021. február 26. 

 

 

Készítette:   

 

        könyvtárvezető 


