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I. Személyi feltételek 

 A 2021-es évben gyűjteményeinkben nem történt személyi változás, mindenki a 

helyén maradt.  

 Bíró Éva levéltáros január végén fejezte be az egri Eszterházy Károly Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar alapképzésén a történelem szakot. 

 Lipóthné Gyulai Anikó könyvtáros a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében 

2021.03.24-2021.04.23. között egy 60 órás A digitális kommunikáció a könyvtári 

partnerkapcsolatokban megnevezésű képzést végzett el.   

II. Tárgyi feltételek 

 Februárban egy illóolaj párásító készüléket vásároltunk az Extreme Digital Zrt-től 

15.990,-Ft értékben, valamint egy Orion Hősugárzót 6170,-Ft értékben.   

 Még ebben a hónapban utaltuk a NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

számára a szokásos a SZIKLA21 integrált könyvtári rendszer éves szoftverkövetési, 

adatbázis követési díjunkat 172.720,-Ft és Szilágyi Lorándnak a távfelügyeletért, 

távkarbantartásért az éves díjunkat 114.300,-Ft értékben.  

 Áprilisban szükségessé vált az OKI színes multifunkciós nyomtató, szkenner és 

fénymásoló mind a négy dobegységének cseréjére 292.862,-Ft értékben.  

 Május hónapban úgy nézett ki, hogy a számlázáshoz szükségünk lesz egy nyomtatóra, 

ezért egy Zebra thermo nyomtatót vásároltunk 78.740,-Ft értékben. Egyszerűbb 

megoldás született végül, a gazdasági hivatalban történik 2021. június 1-től a 

beiratkozási díj és a fénymásolási, nyomtatási és laminálási költségek befizetése.  

 Júliusban a könyvtári digitalizálás miatt szükség volt egy karakterfelismerő szoftverre. 

ABBYY Fine Reader 15 Standard 1-4 felhasználói licenc szoftver ára 91.440,-Ft volt.   

 Június hónapban egy beltéri access pint-ot (wifi) vásároltunk a könyvtár számára 

51.054,-Ft értékben.  

 Augusztusban vásároltunk a Media Marktban egy Philips kézi gőzölő készüléket a 

kiállítási anyagok vasalásához 25.199,-Ft értékben.  

 Nyár végével rendeltünk meg a könyvtár és a levéltár számára a Walter Group Kft.-től 

két kézfertőtlenítő adagolót állvánnyal és adatpterrel együtt 53.341,-Ft. értékben.  
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 Szeptemberben tudtuk csak megrendelni azt a Penta softbox szettet, amelyet végül 

önerőből vásároltunk meg, mert pályázati forrás nem tette lehetővé. Ez a tárgyi 

fotózáshoz nyújt segítséget és a teljes felszerelés műtermi megvilágítást biztosít. Értéke 

124.460,-Ft volt.  

 

 Szeptember végén a budapesti csapatépítő kirándulás végén az IKEA soroksári 

áruházában meg tudtuk vásárolni a levéltár számára azokat a kutatói lámpákat, 

összesen 4 db-ot, amelyek az élesebb tájékozódást fogják segíteni, illetve néhány 

apróságot a könyvtár számára összesen: 49.700,-Ft értékben.  

 Október hónapban személyes konzultációra érkezett Szilágyi Loránd a NetLib Kft-től, 

hogy a honlapon az elektronikus kutatás felületét és ennek megvalósítását átbeszéljük, 

ennek a kiszállásnak a díja: 34.671,-Ft volt. Időközben további fejlesztésre került sor a 

levéltári modul esetében, az éves szoftverkövetési szolgáltatás éves díja 127.000,-Ft lett.  

 Novemberben az egyházközségi könyvtár számára újabb 5000 darabos vonalkód 

etikettet vásárolnunk 21.082,-Ft értékben.  
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 November végén a meglévő költségvetés lehetővé tette, hogy Bán Magdolna 

számítógépét cseréljük, plusz tartozékként egy vertikális egeret is vásároljunk 

összesen: 209.804,-Ft értékben. 

 A költségvetés által biztosított köttetési keretet most nem a folyóiratok további 

bekötésére fordítottuk, hanem az Arhivart Könyvrestaurátor Műhelyben már korábbi 

években átadott kisebb méretű dokumentumok javítására, restaurálására 100.000,-Ft 

értékben. Ezek a dokumentumok főleg régebbi református énekeskönyvek.  

 Pénzérme gyűjteményünk további, újonnan beérkező darabjainak megfelelő, 

biztonságos és átlátható rendezéséhez, tárolásához szükség volt még plusz 

érmetárolók és dobozok beszerzésére. Az előző évhez hasonlóan a szükséges 

eszközöket az Album Portál Kft.-n keresztül 65.300,-Ft értékben rendeltük meg 

decemberben. 

 December utolsó napjaiban a gyógyszeres dobozunkat frissítettük és a hivatalok 

számára egy Omron vérnyomásmérőt vásároltunk összesen: 29.159,-Ft értékben.  

 A tavalyi évben ismét vásároltunk kisebb összegekben kalapcsomagoló selyempapírt 

a levéltár számára, valamint szalagos irományfedelet a folyóiratok archiválásához, 

több öntapadós átlátszó fóliát a könyvtári jelzetek ragasztásához, a levéltár számára 

akkumulátor töltőt elemekkel, archiváló dobozt a tervrajzok számára, több lamináló 

fóliát, akkumulátort az egyik szünetmentes tápegységbe, lenvásznat a kiállítás 

hátteréhez, cérnakesztyűket a levéltár számára, gumikesztyűt a könyvek 

fertőtlenítéséhez.  

III. Pályázat 

 Az év elején a Tinta Könyvkiadó Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat 2021. keretén 

belül a gimnázium tagkönyvtára számára 24 db szakkönyvet (angol, magyar nyelvű) 

és az internátus letéti könyvtára számára 2 db szakkönyvet tudtunk 50%-os 

kedvezménnyel 38.870,-Ft értékben megvásárolni.  

 Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságtól az 

Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent kiadványokat (45 db) 

ismeretterjesztési célból kaptuk ajándékba. A kötetek eszmei értéke: 158.570,-Ft. 
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 A Könyvet a Könyvtáraknak I. program a KELLO lebonyolításával ingyenesen 

hozzáférhető könyvekkel segíti a könyvtárak állományfejlesztő munkáját. Ennek 

keretén belül a nyár folyamán két ütemben érkeztek meg hozzánk a könyvek. 

Összesen 34 db 119.525,-Ft értékben június végén, valamint július elején 32 db könyv 

107.054,-Ft értékben. Ez a program októberben folytatódott, ez alkalommal 17 db 

könyv 28.990,-Ft értékben érkezett könyvtárunkba. Az ingyenesen kapott könyvekkel 

az egyházközségi könyvtár állománya mellett az általános iskola, a gimnázium 

tagkönyvtárai, valamint a Pálmácska óvoda letéti könyvtára is gyarapodott.  

 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 2021. évi támogatás összegével 

2021. október végén számoltunk el.  

A támogatásból a meglévő 

fényképezőgépünkhöz egy Sigma macro 

objektívot tudtunk vásárolni 239.649,-Ft, 

valamint levéltáros kollégánk számára egy 

HP Notebookot 2 év garanciával 260.350,-Ft érékben. A pályázati támogatás összege 

500.000,-Ft volt, végül is a hiányzó 1,-Ft-ot egy Varta AAA vásárlás összegéből 

pótoltuk ki. A kötetek a pályázat lezárásáig nem készültek el, így jelen pillanatban még 

nincsenek a birtokunkban, de január végén kézhez kapjuk őket, immár javított 

állapotukban.  
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 A NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Egyedi dokumentumok restaurálása, 

állományvédelmi támogatására 2020 tavaszán kiírt pályázatára két elmaradt kötet 

restaurálásával pályáztunk. A pályázat támogatási összege 782.320,-Ft volt, amelyet 

két XIX. századi gimnáziumi anyakönyv restaurálására fordítottunk. A restaurálási 

munkát az ArchivArt Könyvrestaurátor műhely két munkatársa, Helliné Lukács Judit 

és Klátyik Melinda végezte. A pályázattal 2021 júliusában számoltunk el. 

A NKA Közgyűjtemények Kollégium Egyedi dokumentumok restaurálása, 

állományvédelmi támogatására 2021 őszén kiírt pályázatán két további gimnáziumi 

anyakönyv restaurálására pályáztunk.  

2020-ban két gimnáziumi beiratkozási anyakönyvet sikerült restauráltatnunk, az egyik 

az 1833/34 és 1839/40 közötti, a másik az 1840/41 és 1853/54 közötti tanévek 

beiratkozott diákjairól tudósít. Ezek folytatásaként most újabb két kötetet 

választottunk.  

A B69-es jelzetű, A Gymnasialis és 

Nemzeti Osztályokba bevett és beírott 

tanuló növendékek’ Névsora című 

kötet két részből áll, első felében a 

gimnáziumi nyelvészeti és 

költészeti (Grammatica, Humanitalis) 

osztályok diáknévsorát találjuk 

1839/40-től 1853/54-ig, a második 

felében pedig az elemi, azaz a Nemzeti Osztályokba járó kisdiákok adatait, 1840/41-től 

1849/50-ig. A gyermekek adatai még nem osztályonkénti bontásban, hanem 

valószínűleg a beiratkozás sorrendjében következnek, megnevezve a diák nevét, 

nemzetiségét, vallását, születési helyét, apja nevét, foglalkozását, lakhelyét, valamint 

az osztályt, amelyikbe felvették. A felsőbb osztályokba járó diákok esetén feltüntették 

azt az iskolát is, ahonnan érkezett, ezek alapján jól nyomon követhető, milyen széles 

körben töltött be fontos szerepet a Kecskeméti Református Kollégium, lehetőséget 

biztosítva a továbbtanulásra. Minden tanév esetén megtaláljuk az osztályt tanító tanár 

nevét is.  
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A másik, restauráltatni 

kívánt kötetünk az A 6-os jelzetű, 

címe: A’ Kecskeméti Reformatum 

Collegium Törvényei. Az összes 

törvények megtartására tulajdon 

nevök aláírásával kötelezetteknek 

Névsora, kezdve 1839-ik October.  

Az adatok az előző kötethez 

hasonlóan a diákok nevét, 

nemzetiségét, vallását, korát, születési helyét, apja nevét és foglalkozását, valamint 

lakhelyét tünteti fel, itt is megtaláljuk az iskolát, ahol korábbi tanulmányait folytatta, 

illetve a „pályát, amelyre felvétetett”, azaz – mivel itt már a Kollégium felsőbb, ún. 

akadémiai tagozatairól van szó – a szakirányt, amelyet választott: bölcsészeti 

(Philosophiai, Bölcselkedési), jogi (Törvénytudományi, Törvénytani), illetve teológiai 

(Vallástani) képzést.  

Itt is minden tanévben megtaláljuk az akkori rector nevét. A névsorok az 1839/40-es 

tanévtől egészen az 1868/69-es tanévig szerepelnek. A kötet legfőbb értékét azonban 

az első oldalakon olvasható iskolai törvények adják. A református kollégiumokban a 

felsőbb osztályokba beiratkozó diák a törvények aláírásával kötelezte magát, hogy 

azokat megtartja, ezzel vált a kollégium diákjává. December végén kaptuk az 

értesítést, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és mindkét kötet 

restaurálási összegét, 766.064,-Ft-ot megnyertük. A kötetek restaurálása 2022-ben 

készülhet el.  

 

IV. Állománygyarapodás 

 A tavalyi évben is több ajándékkönyvvel, illetve hagyatékkal gyarapodhatott 

könyvtárunk. Csapó András és Zákányi Bálint elhunyt lelkipásztorok könyvtárából 

kerültek hozzánk könyvek és kották, a jó állapotúak közül többet bevételeztünk.  
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Horváth Barnabás Dávid könyvtárunknak már korábban, de 2021-ben is ajándékozott 

az édesapja, Horváth Barna lelkipásztor prédikációiból és tanulmányaiból összeállított 

kötetekből. Szappanos György, Rigó Róbert, Falusi Norbert, Szabó Gábor, Győri János 

ajándékozta megjelent tanulmány-, emlékkötetét könyvtárunknak. Fodorné dr. 

Ablonczy Margit, Majoros Viktória a megjelent munkájukhoz könyvtárunktól, 

levéltárunktól kaptak segítséget, így tiszteletpéldánnyal köszönték meg a segítséget. 

Ezen felül Varga Nándor, Szél Silvia, Szabó Gábor, Szabó Gáborné, Szabó Katalin, 

Weiner-Legeza Luca, a MELTE és a Kecskeméti Városszépítő Egyesület ajándékozott 

még könyvet gyűjteményeink számára. A KGRE kiadványai közül a Reformáció 

öröksége sorozat több hiányzó kötetét sikerült Lányi Gábor professzor úr segítségével 

ajándékba megkapnunk.    

 Az elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint most is 1.400.000,- forintot 

fordíthattunk könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az egyházközségi 

könyvtár, valamint tag- és letéti könyvtára könyvre és egyéb dokumentumokra 

(gyermekmunka-segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, folyóirat) 2.106.136,-Ft-ot használt 

fel.  

 A könyvtár csoportos leltárkönyve alapján az egyházközségi könyvtárban 1.512.852,-

Ft, a gimnázium könyvtárában 254.536,-Ft, az általános iskola könyvtárában 386.578,-

Ft értékben vételeztünk be dokumentumokat. Ez együttvéve: 2.153.966,-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 

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

 A kifizetett számlák alapján az internátus könyvtára 101.807,-Ft értékben vásárolt 

könyveket.   

 

 

 

 

 



9 

 

 

 Darabszám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban:   

2021. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 
Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 44 29 0 0 73 

Február 70 19 0 0 89 

Március 20 0 11 0 31 

Április 40 26 0 0 66 

Május 68 18 0 0 86 

Június 93 8 14 0 115 

Július 70 0 0 10 80 

Augusztus 68 37 37 0 142 

Szeptember 48 26 1 0 75 

Október 35 28 3 0 66 

November 126 38 68 0 232 

December 44 62 0 0 106 

Összesen: 726 291 134 10 1161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leltári szám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban: 

    
2021. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 

 Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

 Január 44 29 0 0 73 

 Február 70 19 0 0 89 

 Március 20 0 11 0 31 

 Április 40 26 0 0 66 

 Május 67 18 0 0 85 

 Június 93 8 14 0 115 

 Július 70 0 0 10 80 

 Augusztus 68 37 36 0 141 

 Szeptember 48 26 1 0 75 

 Október 34 28 3 0 65 

 November 125 38 68 0 231 

 December 44 62 0 0 106 

 Összesen: 723 291 133 10 1157 
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 Hittankönyvek: 2021. augusztus és szeptember hónapban a városi hitoktatásban 

használni kívánt hittankönyvek közül 159 darabot vételeztünk be.  

 A tényleges állomány nagysága 2021. december 31-ével bezárólag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben darabszám szerint: 

 

 

 TÉTEL DARAB 

Könyvek (A,B,C,D leltárkönyv) 94119 103223 

RMK anyag 180 151 

Kézirat 240 265 

Térkép   71 71 

Kotta 434 467 

Gyermekmunka-segédanyag 488 932 

CD 388 448 

CD-ROM 122 161 

DVD 2159 2485 

Diafilm 396                                                                                                           7856 

Hittankönyv  813 813 

Pénzérme gyűjtemény 1361 2013 
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Összesítés 
Könyvek           

A B C  D Hittan DVD CD, CDR Kotta Segéda. Összesen 

545 544 71 1 159 20 9 22 11 1382 

Összesen:  1320 62   

 
 
 
 
 

 

  

 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben tételszám szerint: 
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Összesítés 
Könyvek       

A B C  D Hittan DVD CD, CDR Kotta Segéda. Összesen 

545 541 70 1 243 20 9 20 11 1460 

Összesen:  1400 60  
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 Az egyházközségi könyvtárban összesen 40 folyóiratra fizettünk elő, illetve 15 időszaki 

kiadványt kaptunk ajándékba 2021-ben.  

 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 8 folyóiratra fizettünk elő.  

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

Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyóirat címe 

2021-ben rögzített 

évfolyamok és 

lapszámaik 

2021-ben 

rögzített 

lapszám 

Eddig 

feldolgozott 

összes 

lapszám 

Biblia és gyülekezet 2020/4, 2021/1-4, 5 62 

Collegium Doctorum 2021/1, 1 14 

Confessio 1991/1-4, 2021/1-4 8 124 

Credo 2021/1-4 4 48 

Egyháztörténeti Szemle 2020/4, 2021/1-3 4 60 

Embertárs 2021/1-3 3 74 

Emmaus 2021 1 6 

Hírös Históriák 2020/14, 2021/15, 16 3 14 

Igazság és Élet 2021/1-4 4 58 

Karakter 2020/2, 2021/1-2 3 17 

Lelkipásztor 2021/1-12 11 234 

Református Egyház 
1982/1-3, 1983/1-12, 

1984/1-12, 2012/2 
28 306 

Sola Scriptura 2020/3-4, 2021/1-3, 5 62 

Új Szőlőskert 2021/1-3,  4 58 

Theologiai Szemle 2020/4, 2021/1-3 4 100/27 kötet 

Vallástudományi Szemle 2020/1-2, 2021/1 3 48 

Vigilia 2021/1-12 12 196 
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 A számítógépes statisztika szerint 2021-ben 2035, a kezdetektől ez idáig pedig összesen 

26691 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 ABC elejétől egészen az E, F betűig 

teljes egészében, illetve az M betűs folyóiratok részben feldolgozottak, valamint a 

kecskeméti vonatkozású újságok, illetve az egyházi vonatkozású időszaki kiadványok 

már elérhetők az elektronikus katalógusban.  

Az elmúlt öt év alatt 517 féle folyóirat lett rögzítve cím/évfolyam/lapszám szerint. Ez 

reményeink szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 

 Internátus 

2021-ben 85 tétel 86 darab új könyvvel gyarapodott az internátus könyvtára. A 

leltárkönyv újraszámolását követően az internátus könyvtári állománya 2831 tétel 2925 

darab. Kölcsönzés a 2020/21-es tanévben 134 diák részére biztosított, akik a szilencium 

ideje alatt a tanulókban lévő segédkönyveket, illetve az aulában lévő szépirodalmi és 

szakkönyveket egyaránt használhatják, illetve kölcsönözhetik. A tavasz folyamán 

döntöttem arról, hogy az internátus különálló SZIKLA21 adatbázisát a mi szerverünkre 

telepítjük át. Ezzel az volt a célom, hogy egy kézbe vonjam az adatbázis kezelését. 

Továbbra is egy felhasználós maradt az adatbázis, de a központi frissítéseket 

automatikusan elvégzik a NetLib Kft. munkatársai, nem kell külön erre megkérni a 

rendszergazdákat. Gyűjteményvezetőként nekem és kolleganőmnek, Lipóthné Anikónak 

van lehetősége napközben belépni és az újonnan érkező dokumentumokat bevételezni, 

elektronikusan feldolgozni. A délután folyamán pedig az internátus megbízott 

könyvtárosa, Sikó Irén nevelőtanár tudja használni az adatbázist a kölcsönzésekre.  
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Az áttelepítés után Anikó kolleganőm teljes egészében a hagyományos, papír alapú 

leltárkönyv alapján ellenőrizte és javította az elektronikus katalógusban felvitt 

bibliográfiai tételeket, a hiányzókat pótolta, így a könyvtári program a munka 

befejeztével lehetővé tette, hogy egy új, immár elektronikus leltárkönyvet alakítsunk ki, 

a mienkhez hasonlóan. Gyakorlatilag a kölcsönzésen kívül minden könyvtári munkát 

átvettünk az internátus letéti könyvtárában.  

 

V. Állományapasztás 

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

könyvtárainkban Egyrészt nem volt indokolt, hiszen 2019-ben leltároztunk, így 

legközelebb 2022-ben esedékes a soron következő leltár, illetve a kialakult helyzet is 

lehetetlenné tette volna.  

 Öt selejtezési jegyzék készült, amelyben érintett volt általános iskolai, gimnáziumi és 

egyházközségi könyvtárunk állománya.  

 Avult, elhasználódott állapot miatt selejteztünk (Selejtezési Jegyzék 2021/1.) a legtöbbet 

állományunkból, hiszen a vírushelyzet lehetővé tette, hogy visszamenőlegesen az eddig 

még fel nem dolgozott köteteket elektronikusan feldolgozzuk, így az állomány egy része 

átnézésére került.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   4 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:      4  tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:    59 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    60  tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:      2 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:       2  tétel 

Selejtezett CD leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:       7 db 

Selejtezett CD leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    7  tétel 

Selejtezett CDR leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   60 db 

Selejtezett CDR leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   63  tétel 

Selejtezett DVD leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:    8 db 

Selejtezett DVD leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:     8  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  235 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  235  tétel 



16 

 

 

 Behajthatatlan követelés miatt kellett 27 dokumentumot kivonnunk (Selejtezési Jegyzék 

2021/2.) állományunkból, amely főleg hittankönyvek voltak.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:     1 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:      1  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:    26 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    26  tétel 

 

 Elsősorban az általános iskola könyvtárából kellett rongált állapot miatt leselejtezni 

(Selejtezési Jegyzék 2021/3.), illetve néhány példányt az egyházközségi könyvtárból is.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  9 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:      9  tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:      4 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:      4  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:     2 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:     2  tétel 

 

 Az egyházközség könyvtárának állományából kellett olyan dokumentumokat 

átleltároznunk (Selejtezési Jegyzék 2021/4.), így könyvállományunkból kivonnunk, 

amelyek eredetileg folyóiratok, de tévesen a könyvekhez voltak bevéve.  

 Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  9 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:      5   tétel 

 Egyetlen tételt kellett egyéb okok miatt leselejtezni (Selejtezési Jegyzék 2021/5.) 

állományunkból, mert véletlenül duplán került bevételezésre.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:      1   tétel 

 

VI. Kölcsönzés 

 
 2021. évben az egyházközségi könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1897 

regisztrált olvasója volt, amelyből 839 fő 14 év alatti, 601 fő 14-17 éves korosztály, 267 fő 

18-29 éves, 132 fő 30-54 éves, 40 fő 55-65 éves és 18 fő a 65 év feletti korosztályból került 

ki. 2021-ben 350 új olvasó iratkozott be könyvtárainkba.  
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 Az egyházközség könyvtárának 92 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. 

Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok – iskolai használatra) 36-an 

használták könyvtárunkat.  

 Alap beiratkozási díjjal 48-an (1000,-Ft), extra beiratkozási díjjal (2000,-Ft) 15-en 

rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2020-ban iratkozott be, neki még 2021-re érvényes 

tagságot számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát.   
 

 

 

 

 

 

 Személyesen 9370 alkalommal használták a könyvtárainkat.  A kikölcsönzött nyomtatott 

dokumentumok száma: 9810. 

 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: 

 elektronikus dokumentum: 140, 

 egyéb/ flanel, gyermekmunka-anyag, illetve folyóirat: 18 

 Könyvtárközi kölcsönzésre 59 kérés érkezett hozzánk. Eredetiben 8 dokumentumot, 

elektronikus formában pedig 131 dokumentumot küldtünk el.  Mi más könyvtáraktól 7 

alkalommal kértünk dokumentumot.   
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VII. Honlap – Kiss Ákos beszámolója 

A tavalyi évben tovább folytatódott „új” honlapunk megvalósítása. Elkészült a hírek oldalon 

a navigációs felület, így már dátum szerint is lehet keresni a hírek között. Elkészült az oldalak 

angol és német nyelvű fordítása. A könyvek menü alá bekerült egy új oldal az éves 

beszámolókkal. Itt PDF formátumban el lehet olvasni a könyvtár éves beszámolóját 2016-tól 

kezdődően. Megvalósult a levéltári kereső, amely segítségével a levéltári katalógusban lehet 

keresni. A fondjegyzék mellett a katalógussal sokkal részletesebben tudunk keresni a levéltári 

anyagban. Elkezdődött az e-kutatás felületének megtervezése és megvalósítása. Célunk, 

hogy levéltári forrásaink egy részét digitalizáljuk és honlapunkon hozzáférhetővé tegyük. Az 

online tartalom regisztrációval lesz elérhető, ez a regisztráció azonban díjköteles lesz. 

Egyre szépül a honlapunk, de még sok munka van vele. Hátra van még az ajánló, a nyitva- 

tartás, a kapcsolat, a munkatársak, a kincseink, az e-könyvek és a fondjegyzék oldalainak 

elkészítése. 
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Honlap 2021-es statisztikája 

A tavalyi évben 5981 olvasó látogatta meg honlapunkat, ebből új olvasó 5966 fő (7,7%). Ebből 

is látszik, hogy kevés a visszatérő látogató, bár egy kicsit javult a helyzet az előző évhez 

képest. Jó lenne, ha ez a tendencia folytatódna jövőre is. 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 is szeretnénk elindítani egy sorozatot a hírek között. Ahogy a 

tavalyi évben, úgy idén is rendszeresen írunk majd könyvajánlót. Remélhetőleg sok jó könyv 

jelenik majd meg. Folytatni kell honlapunk népszerűsítését, mert még saját olvasóink sem 

használják. Sokan nem tudják, hogy például online is megnézhetik kölcsönzéseiket, 

meghosszabbíthatják lejáró könyveiket, javaslatokat tehetnek könyvbeszerzésre, illetve 

értékelhetik az elolvasott könyveket. 

A földrajzi és a nyelvi eloszlást nézve továbbra is Magyarországról látogatják legtöbben 

weboldalunkat (59%), mögötte a következő sorrend alakult ki: Indonézia, Kína, USA, 

Brazília, Románia, India, Banglades és Németország. Meglepő, hogy a szomszédos országok, 

ahol nagyszámú magyar kisebbség él, nem került be az első tízbe.  
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Ez alól csak Románia kivétel. A felhasználók nagy többsége (58%) Kecskemétről és 

Budapestről érdeklődött 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 keres fel, emellett a Google keresőből, 

az egyházközség honlapjáról, ill. a Facebookról érnek el a legtöbben. Az olvasók a könyvtár 

és a levéltár katalógusát használták a legtöbben, a fondjegyzéket is gyakran nézték. Sokan 

olvasták a híreket és lapoztak bele kiadványainkba. Természetesen emellett többeket érdekelt 

a könyvtár elérhetősége, és a nyitvatartása is. 

 

VIII. Kutatás 

 Januárban dr. Pataki Elvira tudományos célból, illusztrációként Th. Köves Zulauf 

Római Vallás- és irodalomtörténeti tanulmányok című kötetéhez kérte digitális 

másolatban Szenci Molnár Albertről készült portrét.  

 Füzesi Nóra hitoktatónak tanulmányaihoz küldtük el elektronikusan Tony Lane: A 

keresztyéni gondolkodás rövid történet c. könyvéből néhány fejezetet.  

 Dr. Kovács Loránt presbiter részére elküldtük a könyvtárunkban megtalálható Karl 

Barth könyvek listáját.  

 Zebehleczky Borbála Julianna tudományos kutatás céljából kérte digitális másolatban 

K180 jelzetű kéziratunkat (Georgiu Zabira: Periégésis ek tés Biennés dia tés Moravias 

eis. tén. Bonmian, Saxonian kai Borussian). 

 Nagy István Richárd joghallgató számára küldtünk márciusban néhány egyházi 

folyóiratból újságcikket.  

 Kovács Levente zenetanár, orgonaművész kért egy cikket elektronikusan a Magyar 

Egyházzene c. folyóiratból. 

 Barta Szilvia hitoktató számára küldtük el Ámósz próféta könyvéhez írt egyik 

kommentár részletét. 

 T. Kabai Virág diakóniai igazgatónak küldtünk el két cikket a Confessio és Vigilia 

egyházi lapokból.  
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 Dr. Ács Marianna a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának vezetője 

tudományos célból „Az Országos Református Nőszövetség indulásának körülményei 1944-

ben” címmel tanulmányhoz kérte digitális másolatban az Új Magyar Asszony 1944. 

október 15-i számából Gáborjáni Szabó Kálmán fametszetét. 

 Áprilisban dr. Prohászka László, Reményi József: Soltész Elemér táb. püspököt 

ábrázoló érméről két fotómásolatot elektronikus küldéssel, a pannonhalmi 

megjelenésű Collectanea Someti Martini folyóiratba.  

 Szabó Szonja teológus hallgatónak Ézsaiás próféta könyvéhez írt kommentárokból 

küldtünk el részleteket elektronikusan.  

 A Magyar Nemzeti Múzeum virtuális kiállításhoz küldtük el elektronikusan Herczeg 

Péter: Keresztelés és Házasságkötés (Kecskemét, 1978. I/1-2.fond) – a Kecskeméti 

Református Egyházközség anyakönyvében található illusztrációját. 

 Bobvos Gergő lelkipásztornak küldtünk el egy cikket a Református Egyház c. 

folyóiratból Ravasz László emlékezete címmel.  

 A Ráday Könyvtár a Kálvinista Szemléből és a Magyar Kálvinizmus c. folyóiratokból 

kért elektronikus másolatot.  

 Októberben Kovács Ágnes kért kutatási engedélyt Reiszmann Márton kecskeméti 

lakatosmester anyagában való beletekintéshez, neki a Kecskeméti Nagy Képes naptár 

1905-ös kötetéből másoltunk.  

 Pap Ferenc dékán úr a Lelkészegyesület 1927. évfolyamából kért egy cikket 

másolatban.  

 Szénási Zoltán részére a Protestáns Szemle c. folyórat 1992/3-as számából küldtünk el 

cikket.  

 Bezsényi Ádám az 1930-as évek helytörténeti anyagában kutatott.  

 Több ízben küldtünk prédikációt lelkipásztoroknak a vasárnapi készüléshez.  
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IX. Egyéb 

 Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár 2020. évi tevékenységéről, valamint a Bács-

Kiskunsági Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A 

minisztérium számára a könyvtári és levéltári statisztikát a megyei könyvtárnak is 

beküldtük. 

 Főszerkesztői feladatokat láttam el, Ákos kollégám pedig a kiadványszerkesztési 

feladatokat az Új Szőlőskert gyülekezet újságunknál. 2021-ben három lapszám 

jelenhetett meg. Ugyancsak mi készítettük ebben a felállásban egyházmegyénk 

lapjának, az Emmaus újságnak 2020. évi számát, amely június 18-ra a soltvadkerti 

egyházmegyei közgyűlésre készült el.  

 Egyházmegyei levéltárosként részt vettem a Bács-Kiskunsági Református 

Egyházmegye valamennyi tanácsülésén és közgyűlési napján, illetve a presbiteri 

továbbképzéseken, beiktatási alkalmakon.  

 Egy alkalommal ült össze a gyűjteményi bizottság, ahol a művészeti gyűjtemények 

ideiglenes tárolási helyét tekintette meg elsődlegesen a bizottság, majd a könyvtár 

olvasótermében Kuti József elnök-lelkész úr igei gondolatai után a gyűjtemények 

feladatairól és jövőbeni terveiről beszélgettünk.  

 Kiss Ákos kollégám mindjárt az év elején 

hozzákezdett Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet és 

Farkas Dóra tanárnőkkel egy foglalkoztató füzet 

szerkesztéséhez. A Refibejáró c. kiadvány azon 

óvodások számára készült ajándékként, akik 

általános iskolánkban szeretnének tanulni. Ez egy 

nagyon ötletes, spirálos füzetecske, amelynek 

feladatai tükrözik az iskola profilját és erősségeit.  

 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.  
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 Kétség kívül a szakmai munkánk mellett a 

legnagyobb leterhelést az a közel egyéves munka 

jelentette, amely alatt Pungur Béla nagytiszteletű úr 

könyvét sajtó alá rendeztük. Igazából 2020-ban 

kezdtem el az első, történeti részt átolvasni és újra 

rendszerezni, mert az átadott kézirat egy egybefüggő, 

átláthatatlan szöveg volt csak. Hiába volt fejezetekre 

tagolva mégis nehezen lehetett benne tájékozódni. 

Rendszeresen előfordult az ismétlés, így volt, hogy akár 

háromszor-négyszer is előfordult ugyanaz a leírás. Ákos a borító és a szerkesztés 

mellett illusztrált oldalakat, sőt velem együtt névmutatót állított össze a kötethez. 

Borzasztó időigényes feladat volt, hogy az általunk megszokott színvonalon kiadott 

kiadványokhoz hasonlót alkothassunk az átadott anyagból. Két kolléganőm, Lipóthné 

Anikó és Bíró Éva több ízben, több soron olvasta, javította és lektorálta a több mint 

kétszáz oldalt. Béla bácsi augusztusban a már 50 példányban megjelentett és általunk 

véglegesnek tekintett kötetben még jelentős változtatásokat kért, így végül is csak az 

evangélikus-református estékre sikerült újból javítanunk és kiadnunk az általa kért 

változtatásokkal. Be kell vallanunk, hogy nem hiánypótló munka, de mégis tartalmaz 

olyan részeket, amelyek a gyülekezettörténet szempontjából, egy korszak egyházzenei 

múltjához érdekes forrásanyagok.  

 Tovább folytatódott a Sion házban mozgókönyvtár programunk. A tavalyi évben is 3-

4 alkalommal Halasi Gábor, a Budai utcai részleg vezetője jött és cseréltük a 

könyveket.  
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Körülbelül 6-8 néni rendszeres olvasónk lett, akik nagyon örülnek ennek a 

lehetőségnek, hiszen így szinte a könyvtár legújabb szerzeményeiből válogathatnak és 

olvashatnak.  

 Iskolánk volt és jelenlegi diákjai közül többeket fogadunk 50 órás közösségi 

szolgálatuk teljesítésére. Feladatuk elsősorban a könyveink leltári számot tartalmazó 

jelzettel való ellátása, a könyvek borítóinak szkennelése és az annotációk rögzítése, 

digitalizálás, valamint pakolás volt. Hálásak voltunk a diákok segítségéért (Lengyel 

Anna, Dinnyés Adél, Inges Barnabás, Novomeszky Lili, Szabó Júlia, Fodor János). 

 A kormány támogatásának köszönhetően (munkabér) 1 hónapos diákmunkán 

alkalmazhattuk Csibrán Lilla Brigitta refis és Nagy Martin László középiskolai 

diákokat. 

 Júniusban a tanév végén Stefanut-Győrfi Hajnal hitoktató a városi hittanosok közül 

két nap alatt összesen 15 főt hozott el látogatóba a könyvtárba.  

 Szeptember végén Marozsiné Suhari Nagy Erzsébet hitoktató két csoportot két 

tanórán hozott hozzánk könyvbemutató órára. A könyvtár bibliagyűjteményéből 

válogattam a kb. 50 érdeklődő diáknak.  

 Február 8-ra a Károli egyetemtől meghívást kaptunk, mint a sajtó képviselői a 2021 

szeptemberétől elérhető új képzések bemutatására a kecskeméti képzési helyre.  Az 

erről készült beszámolót az Új Szőlőskert 2021/1. számában olvashatták.  

 Sajnálatos, hogy az EKE június végére tervezett pannonhalmi nyári konferenciája 

ismét elmaradt, reménység szerint az idén már megrendezésre kerülhet ugyanezzel a 

helyszínnel. Október 21-én azonban az éves közgyűlést most nem online, hanem 

személyes részvétellel megtartottuk Budapesten a Sapientia Hittudományi Egyetem 

könyvtárában. Az akkor is még viszonylag nehéz helyzet miatt a jelenlévők létszáma 

nem volt teljes, de mindenképpen örültünk a találkozásnak, hiszen előtte már másfél 

évvel nem láttuk egymást. A közgyűlésen bejelentésre került, hogy 2023-ban az EKE 

nyári közgyűlésének házigazdája Kecskemét lesz. Erre nemcsak a könyvtárosokat, 

hanem a levéltárosokat (MELTE), illetve a református múzeumok képviselőit (EME) 

is hívjuk.  
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 Szeptember 15-én egy csapatépítő napot szerveztem a kollégák számára Budapestre. 

A kirándulásról készült beszámolónkat a könyvtár honlapján olvashatják. 

http://www.krekbib.hu/index.php/k%C3%B6nyvt%C3%A1r/h%C3%ADrek/2021/s

zakmai-nap-budapesten-20211001 

 A fenntartó támogatásaként a gyűjtemények munkatársainak is összetartásként, 

jutalomként Budapestre szerveztem egy közösségépítő napot. Az erről készült 

élménybeszámolót az Új Szőlőskert 2021/3. számában olvashatták.  

 November 29-én vállaltuk, hogy házigazdái leszünk a Családfakutatók Bács-Kiskun 

megyei szervezete következő rendezvényének. A Családfakutatás az egyházi 

levéltárakban – források, szolgáltatások, adatbázisok címmel megrendezett konferencián 

kb. 40 érdeklődő vett részt. Szatmári Judit a DMRE Ráday Levéltárának vezetője, 

kollégánk, Bíró Éva levéltáros és Lakatos Andor a Kalocsai Főszékesegyházi Levéltár 

vezetője voltak a konferencia előadói. Egy szerény vendéglátással is készültünk, majd 

ezt követően a levéltárat nézhették meg a konferencia résztvevői. Az eseményről a 

KTV, baon.hu, valamint a parokia.hu internetes portál is közölt tudósítást. 

https://www.parokia.hu/v/17842/ 

 Az EKE hírlevél 2021/3. számában kértek tőlem bemutatkozást a Ki kicsoda az egyházi 

könyvtárakban című rovatban. 

https://eke.hu/sites/default/files/2021_03_resz11_banmagdi.pdf 

 A Könyvtári Intézet Minőségfejlesztési osztálya november 18-án 10 órától a „3 

lépésben” konferenciasorozat harmadik alkalmát rendezte meg online, amelyre 

egyházi könyvtárak munkatársainak jelentkezését is várták. Lipóthné Anikó 

kollégámmal közösen részt vettünk az eseményen és az EKE hírlevél 2021/4. számában 

beszámolót írtunk az elhangzott előadásokról. 

https://www.eke.hu/sites/default/files/2021_04_resz8.pdf 

 Nagy örömmel fogadtam, hogy T. Kabai Virág igazgatóasszony a segítségemet kérte 

és decemberben a Budai utcai Sion ház új demens részlegének, valamint irodák 

dekorációinak és berendezésének kialakításában részt vehettem.  

http://www.krekbib.hu/index.php/k%C3%B6nyvt%C3%A1r/h%C3%ADrek/2021/szakmai-nap-budapesten-20211001
http://www.krekbib.hu/index.php/k%C3%B6nyvt%C3%A1r/h%C3%ADrek/2021/szakmai-nap-budapesten-20211001
https://www.parokia.hu/v/17842/
https://eke.hu/sites/default/files/2021_03_resz11_banmagdi.pdf
https://www.eke.hu/sites/default/files/2021_04_resz8.pdf
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X. Levéltár  

 2021-ben egy részletben, nyáron került átutalásra az a 2.000.000,-Ft egyházkerületi 

támogatás (2021-es évre), melyet az itt tárolt egyházmegyei levéltári anyagok 

gondozásáért, raktározásáért kapunk a Dunamelléki Református Egyházkerülettől. Ez 

a támogatás a levéltáros bérjellegű költségeihez járul hozzá.  

 Nyilvános magánlevéltárként minisztériumi támogatásként 500.000 Ft-ot kaptunk erre 

az évre, amelyből a levéltáros számára egy notebookot és a meglévő Canon 

fényképezőgéphez egy objektívet vásároltunk.  

 2020-ban sikerült a könyvtár kutatótermét még barátságosabbá, modernebbé tenni, 

amelyet a tavalyi évben a kutatók számára még világosabbá tettünk, ugyanis új 

olvasólámpákat vásároltunk, amelyeket a kutatóasztalhoz vezetett áramforrás 

kiépítésével már használatba is tudtak venni.   
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 Az egyházmegye levéltárosaként folyamatosan kérésként és lehetőségként 

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

tervdokumentációját a megvalósulás után szolgáltassák be levéltárunkba egy-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, másrészt ezekből a beküldött anyagokból tud felkészülni az egyházmegye 

építésügyi előadója is. Öröm, hogy személyes megszólításra az elmúlt évben többen 

nyújtottak be ilyen dokumentációt.  

 A másik lehetőség, amit kínálunk a gyülekezetek számára: az 1950-nél régebbi 

iratanyag megfelelő, megnyugtató módon, letétként való elhelyezése, feldolgozása, 

nyilvánossá tétele. Az egyházmegyében megtörtént gyűjteményi felmérés 

tapasztalatai alapján több olyan egyházközség van, ahol ezek a dokumentációk nem 

megfelelő módon, rendezetlen állapotban találhatók. Terhet vehetnénk le az 

egyházközségek felelős vezetőiről, ha ezeket a dokumentációkat átadnák levéltárunk 

számára, hiszen nemcsak a megfelelő, előírás szerinti elhelyezését tudjuk biztosítani, 

hanem az utókor számára feldolgozni, és érdeklődők számára rendelkezésre is tudjuk 

bocsátani. Örülünk annak, hogy a tavalyi évben a tervdokumentációk közül 

beküldésre került és kaptunk jónéhányat, valamint lelkipásztorok jelezték felénk, 

hogy több egyházközség régebbi iratanyagát a továbbiakban nálunk kívánják 

elhelyezni. 
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 Dr. Novomeszky Ákos jogtanácsos segítségével aktualizáltam a letéti szerződéseink 

mintadokumentumát, ugyanis a Szeremlei Református Egyházközség iratanyaga 

átadásra került és határozatlan időre 2021. március 1-től kezdően a levéltárunkba 

került elhelyezésre. Az erről készült letéti szerződést mindkét fél megbízottjai 

hitelesítették.  

 Néhány évvel ezelőtt vettem fel a kapcsolatot Gyenesei József igazgatóval, hogy a 

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárában az államosítás óta őrzött, 

de az egyházközségünk tulajdonában lévő jogakadémiai iratokat (46 kisdoboz, 1 

dosszié és 229 kötet) visszaigényeljem. A vírushelyzet, valamint a fővárosi levéltárban 

történt személyi változások miatt az igénylésünk menete megakadt, ezért 2021 

júniusában egy újabb kéréssel megismételtem. Decemberben kaptam Szabó Bencétől 

a telefonos tájékoztatást, majd néhány napra rá igazgató úrtól a hivatalos értesítést, 

hogy immáron nincs akadálya a visszaadásnak. Abban maradtam igazgatóhelyettes 

úrral, hogy 2022. év első negyedévében visszaszállítjuk levéltárunkba a letéti 

iratanyagot. Ezzel egyházközségünk levéltári dokumentumai ismét saját kézbe 

kerülhetnek, ismét teljessé válik az anyag. Még az egyházmegyei anyagból szeretnék 

majd idővel a Ráday Levéltárból visszakérni az ott maradt, de hozzánk tartozó 

egyházközségi iratanyagot (Dunapataj). 

 Kérésemre Szilágyi Loránd a NetLib Kft. ügyvezetője nyár végére elkészítette, és egy 

őszi látogatásán már élesben be is mutatta a levéltári modul kiegészítéseként azt a 

lehetőséget, hogy a feldolgozásra kerülő iratoknál, ha a levéltáros úgy ítéli meg, akkor 

lehetőség van az iratot szkennelni – akár több oldalnyi is lehet – és csatoltan a 

feldolgozás végén az adatlaphoz rögzíteni.  

Ez több lehetőséget, megoldást is ad a számunkra, hiszen a digitalizált 

dokumentumok állagmegóvása is megtörténik egyúttal, főleg a rossz állapotú, vagy 

stencilezett gépelt lapok esetében, illetve a beillesztett dokumentum a gyűjtemény 

honlapján az elektronikus kutatás felületén térítés ellenében kutatható vállik. 
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 Bíró Éva levéltáros kollégánk 2021. június 22–24. között a Budapest Főváros Levéltára 

szervezésében  részt vett az  „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképpen a jövőnek!” – Egyházi 

és határon túli magyar levéltárosok VIII. mesterkurzusa szakmai továbbképzési 

programon, majd néhány nappal később Szabó Zsuzsanna lelkésznővel a MELTE 

2021. évi vándorgyűlésén és konferenciáján Pannonhalmán 2021. június 28–30. között.   

 

Bíró Éva levéltáros beszámolója 

 Egyházközségi levéltári anyag gyarapodása 

2021 folyamán az alábbi anyagokkal gyarapodott a levéltár:  

 A kecskeméti adattár anyaga (meghívók, plakátok) 
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 Az egyházmegyei gyülekezeti adattár anyaga (cikkek Kiskunhalas, 

Kunszentmárton, Szalkszentmárton, Solt, Dunapataj, Fülöpszállás, Szabadszállás 

vonatkozásában) 

 Az Új szőlőskert és a Karakter folyóiratok aktuális számai  

 Gyászjelentések (5 db) 

 A Lelkészi Hivataltól:   

– 2019. évi keresztelési, konfirmációs, esküvői és temetési adatlapok (4 mappa) 

– Presbiteri jegyzőkönyv 2020 (1 kötet) 

– Presbiteri gyűlések iratai 2020 (1 mappa) 

– Számítógépes temetői nyilvántartás. Adatlapok 2016–2020 (5 mappa) 

– Halotti bizonyítványok 2016–2020 (5 mappa) 

– Cédulás nyilvántartás az egyháztagokról (1,4 ifm) 

– Pungur Béla lelkipásztor cédulás nyilvántartása az egyháztagokról (0,5 ifm) 

– Személygépkocsi menetlevelek 2021 (100 lapos tömb) 

 

 A KREK Könyvtárától:  

– A KREK Könyvtárának iratai (SZMSZ és mellékletei) (63 p) 

– A KREK Könyvtárának iktatott iratai 2018 (1 nagy doboz) 

– Klenódiumok és úrasztali terítők a Kecskeméti Ref. Egyházközségben. Ismertetés. (16 p) 

– Horák Jenő jogakadémiai tanár iratai (1 mappa) 

– Osváth Viktor megválasztása Kecskemétre, 1958–1959. Énekkari iratok (5 p) 

– Csiha Kálmán püspök igehirdetése Kecskeméten, 2005. nov. 14–20. (1 db 

videokazetta) 

 

 Szabó Gábor ny. esperes esperesi jelentései 1986–2005  

 Bán Béla esperestől a Bács-Kiskunsági Ref. Egyházmegye igazgatási iratai 2016–

2018 (3 nagy doboz) 

 Kocsó Jánostól a Kecskeméti Ref. Főgimnázium 1929-ben végzett VIII. osztályának 

tablóképe (44x53,5 cm) 

 A hartai egyházközségtől: 1967-es egyházlátogatási jegyzőkönyvek a Bács-

Kiskunsági Egyházmegyében (0,05 ifm); a kecskeméti jogakadémiára vonatkozó 

iratok (1 doboz) 

 Cseri Gyula lelkipásztor hagyatéka újabb iratokkal bővült (fotók, személyes iratok, 

levelek, hanganyagok, videofelvételek, 8 nagy, 5 kis doboz, 6 mappa) 

 A Pápai Ref. Gyűjtemények folyóiratának számai (Acta Papensia 2020/1–2., 3–4.; 

2021/1–2.), valamint könyvek (lásd külön).  

 Weszelitsné dr. Lakos Katalin (Budapest) anyaga is tovább bővült: könyvek, 

feljegyzések, személyes iratok, fotók (12 banános doboz, 6 nagy zsák) 

 Csapó András orgoványi lelkipásztor hagyatéka (Bibliája, énekeskönyve, a Solti 

Egyházmegye 1943-as és 1944-es közgyűlési jegyzőkönyve, a jakabszállási ref. 
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imaház vázlatterve (1958), Csapó András igehirdetései 1954 decemberében 

Szabadszálláson (14 p). 

 

 KÖNYVEK 

Bánszky Pál - Benedek György - Dömötör Tibor Attila: Tiringer album. Kecskemét, 

2020 

Mirák Katalin (sor. szerk.): Háló. Egyházvezetők 2. Nagy Gyula, Harmati Béla. 

Budapest, 2020 

Svébisné Juhász Mártától: 

A Debreceni Református Kollégium története. Budapest, 1988 

„És mégis fennmaradtunk.” Csiha Kálmán, Erdély 44. református püspöke emlékére. 

Magánkiadás, 2017 

Felvirrad még Magyarországra! Oláh Miklós– élt 21 évet. Miskolc, 2013 

Nemzeti évfordulóink 2020. Petőfi Irodalmi Múzeum 

Egymás terhét hordozzuk. 25 éves a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nőszövetsége. 

Debrecen, 2017 

A Szilády Áron Református Gimnázium 350 éve. 1664–2014. Kiskunhalas, 2014 

A katolikus egyház katekizmusa. Budapest, Szent István Társulat, 1994 

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. (Budapest, 1943) 2017 

Alapvetés. Háttértanulmányok a református iskolarendszer fejlesztéséhez. Budapest, 

2017 

Lőrincz István: Barangolások bibliai tájakon. Kolozsvár, 2016 

Kozma Zsolt – Tunyogi Lehel: Mérlegen. Önéletrajzi beszélgetések. Kolozsvár, 2017 

Megújulás, visszarendeződés. Dokumentumok … az 1956-1957-es esztendők történetének 

kutatásához. Budapest, 2016 

Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és a református 

lelkészképzés 1850-2000 közötti történetéhez. Debrecen, 2019 

 Rigó Róberttől:  

Vértelen ellenreformáció. Szerk. Csorba Dávid. Budapest, KGRE, 2020 

Hagyomány – Identitás – Történelem. 3/1. Szerk. Kiss Réka, Lányi Gábor. 1. kötet, 

Budapest, 2020 
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Hagyomány – Identitás – Történelem. 3/2. Szerk. Kiss Réka, Lányi Gábor. 2. kötet, 

Budapest, 2020 

Falusi Norberttől:  

Falusi Norbert: Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy 

változásban (1900–1925). Kolozsvár, 2020 

A Pápai Ref. Gyűjteményektől:  

A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761–1849. 1. kötet. 

Pápa, 2018 

A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761–1849. 2. kötet. 

Pápa, 2018 

A Pápai Református Kollégium diákjai 1585–1861. Pápa, 2006 

Szabó Előd: „Jól vagyon, mert az Istennek így tetszett”. A Dunántúli Református 

Egyházkerület története a kezdetektől a türelmi rendeletig. Pápa, 2020 

MELTE Konferenciáról (Pannonhalma): 

Erőgyűjtés és újrakezdés. A Veszprémi Egyházmegye története a 17. században. Veszprém, 

2019 

Rott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918-1919-ben és a veszprémi püspökség a két 

világháború között. Veszprém, 2020 

Kovács Sándor: Lapozgató. Az unitáriusok rövid története. Budapest–Kolozsvár, 2021 

A KREK Könyvtáratól:  

Rigó Róbert (szerk.): Sorsfordító évtizedek Kecskeméten. Kecskemét, 2017 

Levéltári közlemények, Budapest, 1923; 1939; 1940–1941; 1956; 1958–1963 

Levéltári híradó, Budapest, 1956/1.; 1957/1–2. 

Pungur Béla: A kecskeméti református egyház zenei életének története. Kecskemét, 2021 

Pungur Béla: A kecskeméti református egyház zenei életének története. Kecskemét, 2021 – 

javított változat 

Szabó Gábor: Emlékeim. Alsósegesdtől Kecskemétig. Budapest, 2021 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságtól:  

Lányi Gábor: Méltatlanul. Háttérbe szorított dunamelléki református lelkészek az 1950-es 

években. Bp., 2020 

Kiss Réka – Lányi Gábor   (szerk.): Hagyomány - Identitás - Történelem 2020. Budapest, 

2021 
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TERVDOKUMENTÁCIÓK 

– Szalkszentmárton 

 Ref. templom belső felújításának tervei, 2020 – 63 p 

 

– Solt 

 Templom belső felújítása, 2016 – 10 p 

 Padok cseréje a templomban, 2016 – 11 p 

 Meglévő parókiaépület gyülekezeti házzá alakítása, 2016 – 17 p 

 Parókia melléképületének átalakítása, 2016 – 16 p 

 Új lelkészlakás építése, 2016 – 19 p 

 

– Érsekcsanád 

 Templom előtti lépcső felújítása, 2012 – 1 p 

 Gyülekezeti terem bővítése, 2013 – 2 p 

 Ravatalozó épületének bővítése, 2012 – 1p 

 

– Apostag 

 Egyházi közösségi tér fejlesztése – 8 p 

 

– Gara 

 Közösségi ház és szállásépület felújítása, 2018 – 109 p 

 

– Kalocsa 

 Templomtér kialakítása meglévő épület bővítésével, harangfal építése, 2019 – 20 p 

 

– Lakitelek  

 Nyárlőrinci imaház bővítése, átépítése, 2017 – 11 p 

 Lakiteleki parókia bővítése (terasz, előtető) [dátum nélkül] – 2 p 

 

– Lajosmizse 

 Templom felújítása, 2018 – 31 p 

 

– Szabadszállás 

 Templom belső felújítása, 2017 – 19 p 

 

– Kerekegyháza 

 Gyülekezeti ház felújítása, 2018 – 2x19 p 

 

– Kunszentmiklós 

 Kunszentmiklósi Általános Iskola bővítése és felújítása. Kivitelezési tervek, 2004 – 

1 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, építési engedélyeztetési tervdokumentáció, 2016 – 

1 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, építész kiviteli tervdokumentáció, 2016 – 1 mappa 
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 Baksay Sándor Általános Iskola, konyha épület felújítás kiviteli terve. 

Épületgépészeti munkarész, 2016 – 2 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, konyha épület, építési kiviteli tervdokumentáció, 

2016, 2 példány – 2 x 1 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, konyha épület átalakítás, tartószerkezet kiviteli 

tervei, 2016 – 1 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, külső ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés és 

csapadékvíz-elvezetés kivitelezési munkái, 2016 – 1 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, épületvillamossági kiviteli terv, 2016 – 1 mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, tűzészlelő és jelzőrendszer kiviteli terve, 2016 – 1 

mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, strukturált hálózat, vagyonvédelmi, hő- és füst-

elvezető rendszer, épülethangosítás és telefonközpont kiviteli terve, 2016 – 1 

mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola építés tartószerkezeti kiviteli tervei, 2016 – 1 

mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola épületének generálkivitelezési munkái, 2016 – 1 

mappa 

 Baksay Sándor Általános Iskola, átadás-átvételi dokumentáció, 2017 – 6 mappa 

 Damjanich János [Baksay Sándor] Gimnázium és Kollégium szennyvízelvezetése, 

kiviteli terv, 1984 – 1 mappa 

 Kunszentmiklósi Gimnázium, tetőfedés felújítása, bevilágító ablakok cseréje, 

kiviteli terv, 2011 – 1 mappa 

 Szakvélemény a kunszentmiklósi ref. parókia felvizesedett falainak helyreállítási 

munkáihoz, 2007 – 1 mappa 

 A kunszentmiklósi ref. parókia homlokzatfelújításának engedélyezési terve, 2008 – 

1 mappa 

 A kunszentmiklósi ref. parókia tetőszerkezeti felújításának engedélyezési terve, 

2008 – 1 mappa 

 Kunszentmiklósi református templom felújítása. Építési engedélyezési terv, 1999 – 

1 mappa 

 Kunszentmiklósi református templom felújítás kivitelezési munkái - 

Versenytárgyalási kiírás, 1999 – 1 mappa 

 Kunszentmiklósi református templom felújítás kivitelezési munkái - 

Versenytárgyalási kiírás, 2002 – 1 mappa 

 Kunszentmiklósi református templom környezetének rendezése. Engedélyezési 

terv, 2003 – 1 mappa 

 A Kunszentmiklósi ref. templom felvizesedett falaiban Reversion sótalanító 

rendszer kiépítéséhez megvalósulási terv, 2005 -1 mappa 

 

FOTÓK 

 Orbán Viktor látogatása Kecskeméten (17 db, 9x12,5 cm) 

 Varga László, Szabó Gábor, Orbán Viktor stb., dátum és hely nélkül (16 db 10x15 

cm) 

 Szűcs László beiktatása Solton [1980. augusztus 10.] (2 db, 13x18 cm) 
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 Horváth Emil és felesége (1 db, 10x15 cm) 

 Templomfotók (egyelőre azonosítatlan, 8 db, 18x24 cm) 

 Fotók a kadarkúti templomról (3 db 9x14 cm) 

 Fotók a Sion-házak építéséről (78 db, különböző méretek) 

 

 Kutatók 

A továbbra is fennálló vírushelyzet miatt 2021-ben sem volt jelentős a személyes 

jelenlétet igénylő kutatások száma, inkább e-mailben és telefonon kerestek meg 

bennünket, e-mailben 31, telefonon 23 esetben adtunk tájékoztatást. 2021-ben 12 

kutatási kérelem került engedélyezésre és 6 esetben kértek másolási engedélyt 

levéltári anyagunk további felhasználásához.  

 

1.) Személyesen kutatást folytattak az alábbi témakörökben:  

A Kecskeméti Reformtus Egyházközség anyagában: 

o Családfakutatás (3 kutató) 

o Varga László lelkipásztor életútja 

o Szász Károly püspök életútja 

o A kecskeméti református templom építésének története, török kori szerződések 

o Hatvani Lajos lelkipásztor életútja (a Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó 

kutatási projekt részeként) 

o Református egyesületek Kecskeméten a kommunista diktatúra idején (a Nemzeti 

Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 

o Az Emmaus-ház története 

o A kecskeméti református templom kőkerítésének építése 

 

 

A Bács-Kiskunsági Egyházmegye anyagában: 

o Dobos Károly életútja (a Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt 

részeként) 

 

2.) Telefonon, illetve e-mailben az alábbi megkeresésekre válaszoltunk:  

o Családfakutatás (7 esetben) 

o Anyakönyvi adatok a Lelkészi Hivatal számára 

o Az Emmaus házzal kapcsolatos iratok 

o Fehér Péter jogakadémiai tanár működése 

o Elesett katonák adatai (Almássy Sándor, Villám Mihály) 

o Kecskeméti parókus lelkészek főgondnokok, segéd- és beosztott lelkészek szolgálati 

ideje 

o Veres Róza ausztrál örökhagyó örököseinek felkutatása 

o Osváth Viktor működése 
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o Fotók Kovács Bálint lelkipásztorról 

o Dr. Orosz László irodalomtörténész fordításai (toronygombban talált iratok) 

o A Sion-házak szerződései 

o Temetővel kapcsolatos iratok 

o Tervrajzok, tervdokumentációk (Újkollégium építési iratai) 

 

 
Kutatók száma 

Kutatási iratok 

száma 

Kutatott esetek 

száma 

Kecskeméti 

Egyházközség 
11 

94 
42 

Bács-Kiskunsági 

Egyházmegye 
1 7 6 

Összesen: 14 101 48 

 

 
 

 Rendezés, iktatás 

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

meg:  

a) A/III.a.2. Esperesi jelentések: Szabó Gábor (1986–2005)   

b) A/III.c – Bács-Kiskunsági Em. igazgatási iratai 1953 

c) A/II.a.1 – A Solti Ref. Egyházmegye közgyűléseinek jegyzőkönyvei 1865–1944 

 

d) Tervdokumentációk 

– A/IV. 22. Kunszentmiklósi Ref. Egyházközség építési iratai 

 Református templom felújítása (1999–20005); parókia felújítása (2007–2013) – 1 

doboz 

 Baksay Sándor Ref. Általános Iskola bővítése, felújítása (2004–2017) – 8 doboz 
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 Baksay Sándor Ref. Gimnázium bővítése, felújítása (1984–2011) – 1 doboz 

Középszinten rendezve:  

a) A/IV. 34. – Szeremlei Egyházközség igazgatási iratai 1851–1979 – 15 doboz.  

 

 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. 

o A „Hagyomány – Identitás – Történelem 2020” kötetben (szerk.: Kiss Réka és Lányi 

Gábor) megjelent egy tanulmányom a NEB kutatási projektjének keretében, 

„Lelkészi kiskörök a Bács-Kiskunsági Egyházmegyében az ötvenes évek elején” címmel 

(Budapest, KRE, 2021, 191–215.).  

o Előadást tartottam 2021. november 29-én, Kecskeméten a „Családfakutatás az 

egyházi levéltárakban” című konferencián.  

o A levéltárba érkező hagyatékok, illetve illetékességből átvett anyagok rendezését, 

feldolgozását folyamatosan végzem. 

 

XI. Új Szőlőskert gyülekezeti újság  

 2013 februárjában kaptuk a megbízatást Kuti József elnök-lelkész úrtól, hogy vegyük 

át a gyülekezeti újság szerkesztését. Ez azt jelenti, hogy az idei év jubileumi év lesz a 

számunkra, hiszen a 10. évfolyam lapszámainak a megjelentetésére készülünk.  

 A tavalyi évi első szám tulajdonképpen egy dupla lapszám lett, hiszen az internátus 

30 éves jubileumára az újság első felében 82 oldalon emlékeztünk. Így elmondhatjuk, 

hogy tulajdonképpen a valós három lapszám helyett igazából a megszokott négy 

lapszám készülhetett el. A második számban pedig kiemelt helyett kapott a szintén 

jubiláló EMMAUS ház, amely fennállásának 35. évfordulóját ünnepelhette.    

 A 2020-as évben a megszokott kiadói csapatban személyi változás történt, hiszen 

Bovier Hajnalka tanárnő nem tudta tovább vállalni a lektorálást, így ideiglenesen két 

lapszám erejéig Telek Péter Pál, a piarista iskola magyartanára segített a 

lektorálásban. A tavalyi évben pedig sikerült megnyernünk a feladatra egy rutinos, 

a lektorálásban járatos személyt, Kormányosné Makay Esztert, aki nyugdíjas tanárnő 
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és több évkönyv, kiadvány megjelentetésében közreműködött. A tavalyi három 

lapszám átnézésében már ő segített ingyenesen.  

 A heti rendszerességgel megjelenő hirdetőlapokra, valamint az újság nyomdai 

költségeire a költségvetésből 1.300.000,-Ft volt előirányozva. Az újság kiadásai a 

következőképpen alakultak:  

1. dupla szám 637.875,-Ft Megjelent összesen 152. oldalon és 1000 példányban 

Az internátus részére adtunk át példányokat, így a költségvetéséből 212.625,-Ft, az 

egyházközségéből pedig 425.250,-Ft lett ráterhelve.   

2. szám  481.950,-Ft Megjelent összesen 112. oldalon és 600 példányban  

3. szám  510.825,-Ft Megjelent összesen 100. oldalon és 700 példányban 

Összes kiadás:1.630.650,-Ft     

Vasárnapi és egyéb perselypénzekből, adományokból, könyvtári és gazdasági 

hivatali perselyekből: 

Bevétel összesen: 359.510,- Ft 

Egy nagyon minimális bevétel keletkezett az újság kiadásából, annak ellenére, hogy 

az adomány mértéke kisebb volt a 2020. évhez képest.  

 Szeptembertől kezdődően jelentős mértékben megemelkedtek a nyomdai költségek, 

ezért a lapszámonkénti ár is magasabbra rúg. Körülbelül 700,-Ft-os egységárra jött ki 

a tavalyi lapszámok megjelentetése. Egyre többen választják támogatásuk 

formájának az átutalást, vagy név szerinti befizetést a pénztárnál. A legtöbb adomány 

a gazdasági hivatal pénztáránál lévő perselybe kerül. Sokat jelent az is, amikor egy-

egy presbiteri gyűlés perselyadománya az újság megjelentetését szolgálja. Új rend 

lépett életbe decemberben, amikor elkészültek a templomi faliperselyek és újság-, 

hirdetőlap tartók. Megfontolásra javasolom, hogy a lapszámok megjelenését követő 

első két vasárnap kizárólag a középső kijáratoknál legyen elérhető az újság, hiszen 

csak ott van az újság támogatására elhelyezett persely, majd ezt követően a többi 

kijárathoz is ki lehet helyezni, illetve a korábbi, megmaradt lapszámokból is lehet 

ajánlóként egyet-egyet kitenni.  
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A legbiztosabb, kiszámíthatóbb támogatási forma azonban az egyedi utalás, vagy 

befizetés lenne a pénztárba, a közlemény rovatba feltüntetve az Új Szőlőskert/vagy 

gyülekezeti újság támogatása megnevezéssel.   

 Jól látszik, hogy a 2022-es évben, mivel az egyházközségnek nem áll módjában az 

újság kiadására szánt költségkeretet megemelni, nem lesz lehetőség 2 lapszámnál 

több megjelentetésére, csak abban az esetben, ha az adományok mértéke jelentősen 

növekedni fog.   

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

kiadványok digitális formában elérhetővé váltak honlapunkon. 

www.krekbib.hu/könyvtar/kiadványok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krekbib.hu/könyvtar/kiadványok
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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.  

 Kiss Ákos beszámolója 

Képzőművészeti gyűjtemény 

A néprajzi gyűjtemény anyagából kiállítást készítettem a könyvtár előtti üresen álló 

vitrinekbe. Elsősorban a viseleti anyagból válogattam: női díszes szoknyát, mellényt, 

selyemhernyó kurtakendőt, kötényt, gazdagon díszített női övet, vagy például pártát. 

 

Pénzérme gyűjtemény 

Tavaly elkészült a pénzérmék leltárkönyve, a fotódokumentáció viszont még nem teljes. 

A duplumok elhelyezése még várat magára, egyelőre ideglenesen papírborítékokba 

kerültek. Ebben az évben Szabó Gábor ajándékozott 42 darab érmét a gyűjteménynek, 

feldolgozásuk folyamatban van. Mivel elfogytak az éremtároló dobozok, az év végén 

újakat kellett rendelni 65.300,-Forint értékben. A csomag három éremtartó dobozt 

(különböző méretekben) és egy éremtartó bőröndöt tartalmazott. Szeretném – ahogy 

már a tavalyi beszámolóban is írtam –, ha ezt a gyűjteményt egy szakértő is átnézné, és 

az esetleges hibákat kiigazítaná. A nyáron tettünk egy kísérletet, felvettük a kapcsolatot 

a Magyar Nemzeti Múzeum Numizmatikai részlegének egyik munkatársával, aki 

megígérte, hogy egyeztet kollégáival, és amit lehetőség engedi, szívesen átnézi az 

érméket és véleményt mond a gyűjteményről, illetve a további fejlesztéséről.  

 

XIII. COVID-19 

 2020. november 11-től 2021. május 2-ig zárva voltak a vírushelyzet miatt 

gyűjteményeink. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy senki nem tartózkodott 

bent a könyvtárban és a levéltárban.  
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A tavasz folyamán, amikor az országban is lezárások voltak, mi is otthonról 

dolgoztunk, de ez csupán néhány hetet jelentett a fél évből. Volt olyan időszak is, 

amikor felváltva a könyvtárban kettesével ültünk bent és fogadtuk a beérkező 

kéréseket, csomagokat, esetlegesen a visszahozott könyveket. Május 3-tól nyitott újra 

a könyvtár és a levéltár, azóta ugyan megváltozott nyitvatartási rendben, de 

folyamatosan az olvasók, kutatók rendelkezésére állunk.  

A május elejétől, augusztus végéig tartó időszakban már bevezettük, hogy csak 

hétköznapokon voltunk nyitva, illetve az esti órákban már nem. Szeptember elejétől 

viszont egészen a téli szünet elejéig igyekeztünk csütörtökönként este 18 óráig, illetve 

kéthetente szombatokon is nyitva tartani. Az igazság azonban az, hogy olyan csekély 

volt a látogatottság a könyvtárban, hogy addig, amíg a járványhelyzet nem engedi, 

úgy határoztam, hogy 2022. január 1-től újra csak hétköznapokon lehet látogatni a 

könyvtárat. A levéltár esetében továbbra is maradt a járványhelyzet alatt megszokott 

és bevezetett előre bejelentkezés a személyes kutatáshoz, akár elektronikusan akár 

telefonon. Természetesen a statisztikai számainkon erősen tükröződik ez a kaotikus 

állapot, az, hogy a személyes látogatottság jelentősen visszaesett. Viszont 

elektronikusan jóval több megkeresés érkezett be hozzánk, amely még inkább arra 

sarkall bennünket, hogy az elektronikus kutathatóság irányába fejlesszük tovább 

intézményünket. Ahogy májusban a presbitérium előtt, illetve a tavalyi 

beszámolómban is kiemeltem: amennyi negatívumot tartogatott a járványhelyzet, 

annyi pozitívumot is hozott. Természetesen volt több olyan egyéb feladatunk, amik 

nem igazán a profilunkba vágnak, de szakmai munkák terén jelentős előrehaladást 

értünk el. Például hivatalos irataink (SZMSZ és mellékletei) aktualizálásában, az 

állomány visszamenőleges feldolgozásában, a könyvek jelzetelésében, 

digitalizációban, a pénzérme gyűjtemény elektronikus feldolgozásában.  

Igyekszünk továbbra is mindig körültekintően eljárni. A visszahozott könyvek 

fertőtlenítve vannak, illetve a gyűjtemények látogatótereibe maszkban és 

kézfertőtlenítés után lehet csak belépni. Ebből a célból augusztusban két fertőtlenítő 

állványt vásároltunk a könyvtár és a levéltár részére.  
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XIV. 2022. évi tervek 

 Az Új Szőlőskert idei két számának összeállítása, valamint az Emmaus újság 2020. 

számának elkészítése a júniusi Szabadszálláson megrendezésre kerülő egyházmegyei 

közgyűlésre.  

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

három alkalommal jelenik meg és a betegekhez juttatják el kórházlelkészeink.  

 Reményeink szerint végleg befejezésre került honlapunk struktúrája. Elkészülhet a 

fizetős elektronikus kutatási felület, valamint felkerülnek a még hiányzó tartalmak 

(angol és német nyelvű fordítások), illetve kiigazításra kerülnek a fő menüpontok.  

 Március 23-ra tervezzük megszervezni ide Kecskemétre a református gyűjtemények 

első találkozóját. Bízunk benne, hogy a református könyvtárak, levéltárak és 

múzeumok munkatársai közül jó néhányan eljönnek, hogy személyesen ismerjük 

meg egymást, hiszen eddig ilyen találkozásra nem került sor. Több gyűjteményben 

személyi változás történt az elmúlt időszakban, illetve jó lenne beszélni az aktuális 

problémákról, jó lenne közös összefogást elérni ebben a kérdésben.  

 Az utolsó tanítási héten júniusban leltárt tervezünk az internátus letéti könyvtárában.  

 Továbbra is várunk diákokat, akik 50 órás közösségi szolgálatukat nálunk szeretnék 

letölteni. Nagy segítséget jelenten számunkra munkájuk a könyvek jelzetelésénél, 

digitalizálásánál, illetve a borító/címlapok, az annotáció rögzítésénél valamint a 

pakolásnál és a porszívózásnál.  

 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. január 26. 

 

 

Készítette:   

 

        könyvtárvezető 


