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I. Személyi feltételek 

 Mecsnóbel Mónika, akit Lipóthné Gyulai Anikó helyettesítése miatt vettünk fel 

könyvtárunkba és 2016. január 1-től dolgozott nálunk, eredeti hivatásához (óvónő) 

szeretett volna visszatérni, ezért 2017. február végén felmondott.  

 A megüresedett helyre több jelentkező meghallgatása után, Tasiné Bélteky Laurára esett a 

választásunk, aki 2017. március 21-től kezdte meg könyvtári munkáját. Laura kecskeméti, 

házas, egy kislány anyukája, valamint biológus, okleveles táplálkozástudományi 

szakember, illetve december végén megszerezte a gyógyszertáriasszisztens végzettséget. 

Sajnos Anikó visszatérését (2018. március 20.) Ő sem várja meg, 2018. január 15-ig dolgozik 

nálunk, hiszen gyógyszertári munkahelyre sikerül elhelyezkednie.   

 A levéltárosi munkakörben is változások történtek az elmúlt évben. Stankoviczky-Bíró 

Ágota, aki 2016 augusztusa óta dolgozott levéltárosként, férjével úgy döntött, hogy 

Kecelre költözik. A bejárás bizonytalansága miatt, közös megegyezéssel a 

munkaszerződése felbontása mellett döntöttünk. Tudomásunkra jutott, hogy Gönczi 

Gergő, aki a megyei levéltár Kossuth téri részlegén dolgozott, idő közben munkát keres, 

és egy interjút követően felajánlottuk Neki a megüresedett állást. Gergő csendes, szerény, 

szolgálatkész fiatalember. Szegeden szerzett az egyetemen történelem szakos diplomát, 

valamint ott végzete el a doktori iskolát is. Jelen pillanatban készíti doktori disszertációját, 

amelyet reményeink szerint áprilisra be is tud fejezni.  

 Két éve próbálkozunk közfoglalkoztatott emberek betanítására a levéltári munkába, 

kisebb-nagyobb sikerrel. 2017-ben két helyet igényeltünk, amelyre végül nem volt elég 

jelentkező. Pár hónapig Tóth Éva dolgozott a levéltárban, akinek kevésbé tetszett ez a fajta 

munka és végül is sikerült elhelyezkednie a nyáron. Farkas Tibor augusztus végén érkezett 

a helyére. Tibor több diplomával rendelkezik és van latin nyelv ismerete, szívesen végzi a 

szortírozási, rendezési és rögzítési feladatokat a levéltárban. December végén 

megigényeltük egy újabb évre a státuszt, mert  szeretnénk, hogy maradhasson tovább 

közfoglalkoztatottként, ha ez a ciklus február közepén lejár.  

 Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen bármennyire is kerültünk egy-egy váltás miatt nehéz 

helyzetbe, ezidáig sikerült a megüresedett helyre gyorsan, megfelelő, elhívatott fiatal munkatársakat 

találnunk.  
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Természetesen a cél az lenne, hogy hosszú távon is marasztaljuk őket, ehhez azonban a munkabérek 

tekintetében is versenyképesnek kell lennünk. Bár a világban egyre természetesebb dolog lesz az, 

hogy a dolgozók rövid időket töltenek egy-egy munkahelyen, nagy a fluktuáció, mégis itt helyi 

szinten egyre nehezebb megfelelő szakirányú végzettségű, hűséges munkatársat találni.  

II. Tárgyi feltételek 

 Vihart Anna elkészítette Hankovszky Zsigmond kecskeméti szőlő és gyümölcsnemesítő 

portréjának restraurálását 80.000,-Ft értékben. A festmény a levéltárban kerül majd 

kiállításra, a nekünk ajándékozott nagyméretű albummal egyetemben.  

 A könyvtár számára muszáj volt új telefont vásárolnunk, a másik meghibásodása miatt. 

Egy új Panasonic KX-TG 6812 dual készüléket vettünk 18.999,-Ft értékben a Media 

Marktban. 

 Egy új számítógépes konfigurációt is sikerült 3 év garanciával a könyvtár részére vennünk 

175.515,-Ft értékben. 

 Két irodai görgős szék meghibásodását javíttattuk, majd utána az egyiket le kellett 

selejtezni. Helyette novemberben a Mömax áruházban egy újat vásároltunk 28.990,-Ft 

értékben.  

 Decemberben elfogyott a kisebb méretű (A/4-es) savmentes levéltári doboz. A Wanapack 

Kft-től 48.400,-Ft értékben 100 darabot vásároltunk.  

III. Pályázat 

 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiírt Márai VII. programban, 

könyvtárunk állománygyarapításra 340.000,-Ft támogatást kapott. A megrendelhető 

művek közül 141 tételt 339.716,-Ft értékben igényeltünk. Az igényelt kötetek kiszállítása 

2018. január és március között történik meg. 



4 

 

 A Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma 

által az Egyedi dokumentumok 

restaurálása, állományvédelmi 

munkáinak támogatására kiírt 

pályázatán 893.826,-Ft 

támogatásban részesültünk 2017 

decemberben. Az elmúlt 

időszakban nem mindig volt 

lehetőségünk ilyen célra pályázatot benyújtani, most is úgy tudtunk megfelelni a 

kiírásnak, mint levéltár és nem könyvtár. Gyűjteményünk egyik legértékesebb és 

legnagyobb érdeklődésre számon tartott oklevélgyűjteményének a Jerney gyűjteménynek 

II. és III. kötetét szeretnénk restauráltatni ebből a támogatásból. 2016. márciusában tudtuk 

pályázatból restauráltatni az első kötetet, amelyet teljesen lapjára szedtek szét és már nem 

is kötötték újra egybe. Eredetileg még a tulajdonos Jerney János köttette egybe tematikusan 

az okleveleket, de ez nem tett jót nekik. Sok viaszpecsét megsérült, valamint az eltérő 

nagyság miatt szakadások keletkeztek az okiratokon. A restaurálást követően az oklevelek 

eredeti nagyságukban, savmentes dobozba kerültnek majd elhelyezésre.   

 2015-ben nyílt először lehetőségünk arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához, 

mint nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi gyűjtemény egyedi támogatási 

kérelmet nyújthassunk be. A Kecskeméti Református Egyházközség a 2761-

1/2017/KOZGYUJT. ügyiratszámon 2017 márciusában egy új honlap tervezésére szeretett 

volna támogatást kapni. Sajnos a banki papírok rossz dátumozása miatt hiánypótlásra 

kényszerültünk, amely miatt a szerződéskötés  későn történt meg, így hiába ítélték meg 

számunkra a 800.000,-Ft támogatást, az elnyert összeghez már nem jutottunk hozzá a 

tavalyi évben. 

Ígéretünk van arra nézve, hogy ezeknek a maradványoknak a szétosztására 2018. év 

áprilisában kerülhet sor a minisztériumban, és mivel aláírt szerződésünk van, és már 

nekünk ígérték ezt az összeget, utólagosan mégis meg fogjuk kapni.  
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IV. Állománygyarapodás 

 Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint, 1.200.000,- forintot fordíthattunk 

könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az egyházközség könyvtára könyv, és egyéb 

dokumentumokra (gyermekmunka segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, folyóirat)1.180.446,-Ft-

ot használt fel. A könyvtár csoportos leltárkönyve alapján az egyházközségi könyvtárában 

1.253.447-, a gimnázium könyvtárában 187.740,-Ft, az általános iskola könyvtárában 321.931,-

Ft értékbe vételeztünk be dokumentumokat. Ez együttvéve: 1.763.118,-Ft 

 A kifizetett számlák alapján az internátus 53.697,-Ft értékbe vásárolt könyvtára számára.   

 Darab szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: 
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 Leltári szám szerint bevett könyvek, lelőhely szerinti bontásban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hittankönyvek 2017. augusztus és szeptember hónapban a város hitoktatásban használni 

kívánt hittankönyvek közül egyrészt a 4. és 8. évfolyam számára készült végleges példányok 

közül, valamint más évfolyamok további példányai közül 296 darabot vételeztünk be. 

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

Kizárólag elektronikusan Exel táblázatba vezetjük át a SZIKLA21 integrált könyvtári 

rendszerbe feldolgozott dokumentumok főbb adatait. Mecsnóbel Mónika és Tasiné Bélteky 

Laura kolléganőim folyamatosan rendezték, építették ezt a nyilvántartási rendszert, amely 

alapján a teljes feldolgozást követően teljesen pontos statisztikát tudunk készíteni az 

állomány nagyságáról, milyenségéről. Továbbra is megmaradt a csoportos leltárkönyv, 

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

dokumentum számlák alapján történt nyilvántartását jelenti.  
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 A tényleges állomány nagysága 2017. december 31-et bezárólag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben: 

 

 

 TÉTEL DARAB 

Könyvek (A,B,C,D leltárkönyv) 75666 84465 

RMK anyag 180 151 

Kézirat 240 265 

Térkép   69 69 

Kotta 363 389 

Gyermekmunka segédanyag 324 1108 

CD 349 416 

CD-ROM 135 198 

Audio kazetta 118 118 

DVD 1982 2288 

Hittankönyv  296 296 
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 Az egyházközségi könyvtárban összesen 45 folyóiratra fizettünk elő, illetve kaptunk 

ajándékba 2017-ben. Egy napilapon kívül (Petőfi Népe) összesen 80 kurrens 14 retrospektív 

periodikumot rögzítünk számítógépen, amelyből 22-nek a cikk szerinti feldolgozására is sor 

kerülhetett. Az általános iskola könyvtárában 4, a gimnázium könyvtárába 8 folyóiratra 

fizettünk elő.  Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyóirat címe 

2017-ben rögzített 

évfolyamok és 

lapszámaik 

2017-ben 

rögzített 

lapszám 

Eddig 

feldolgozott 

összes 

lapszám 

Biblia és gyülekezet 2017/1-4 4 46 

Collegium Doctorum 2016/1; 2017/2;  2 6 

Confenssio 
2003/1-4; 2004/1-4; 

2017/1-4 12 60 

Credo 2016/2-4; 2017/1-2 3 35 

Egyháztörténeti Szemle 2016/4; 2017/1-3 4 44 

Embertárs 2016/4 ;  2017/1-2 3 58 

Emmaus 2017/1. 1 2 

Igazság és Élet 2017/1-4 4 41 

Karakter 2017/1 1 8 

Lelkipásztor 2017/1-12 11 191 

Sárospataki Füzetek 2016/2-4 ;  2017/1 4 39 

Sola Scriptura 2016/4; 2017/1-2 3 48 

Studia Debreceni Teologiai 

Tanulmányok 2016/2; 2017/1 2 15 

 Szőlőskert 2016/4; 2017/1-4. 5 43 

Theologiai Szemle 

2002/1-4; 2003/1-4; 

2004/1-4; 2005/1-4; 

2017/1-4; 20 70 

Vallástudományi Szemle 2016/3-4 2 37 

Vigilia 2016/12; 2017/1-12 13 148 
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 A számítógépes statisztika szerint 2017-ben 1283-, a kezdetektől ezidáig összesen pedig 19502 

cikket dolgoztak fel könyvtárosaink. 2015-ben kezdődött el a könyvtár honlapján a 

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

való keresést felváltuk az elektronikus keresésre. Jelen pillanatban a cím szerinti feldolgozás 

során az A betűs-, teljes egészében, illetve a B betűs folyóiratok részben feldolgozottak, 

valamint a kecskeméti vonatkozású újságok, illetve az egyházi vonatkozású időszaki 

kiadványok már elérhetők az elektronikus katalógusban. Az elmúlt három év alatt 203 féle 

folyóirat lett rögzítve cím/évfolyam/lapszám szerint. Ez reményeink szerint a 

cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 

 Internátus 

2017-ben 49 tétel 49 darab új könyvvel gyarapodott az internátus könyvtára. A leltárkönyv 

újraszámolását követően az internátus könyvtári állománya 2762 tétel 2853 darab. 

Kölcsönzés  80  alkalommal történt. 

 

V. Állományapasztás 

 A tavalyi évben leltár egyik tagkönyvtárunkban sem volt, de rongált, behajthatatlan 

követelés, avult, elhasználódott állapot, valamint fölös példányként vontunk ki 

dokumentumokat az állományból. A selejtezés a gimnázium, általános iskola és az 

egyházi könyvtár állományát érintette.  

 A számítógépes feldolgozás során bukkantunk két olyan könyvre, amelyet az RMK 

gyűjteménybe, egyet pedig a folyóiratok közé leltároztunk át.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 1 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  2  tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   1 tétel 

 Rongált állapot miatt vontuk ki az állományból: 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 2 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 2 tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 
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Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    1  tétel 

 Behajthatatlan követelés miatt, azaz az olvasó elvesztette és vagy már nem lehet pótolni, 

vagy az olvasót már nem tudtuk elérni ezért nem tudjuk visszakérni a nála lévő 

dokumentumokat, így az alábbi dokumentumokat vontuk ki az állományból: 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  2  db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    2 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    1 tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    1  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 1 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    1  tétel 

 Avult, elhasználódott állapot miatt jóval nagyobb mértékű selejtezés történt. Ennek 

elsősorban a városi hittanoktatásban használt hittankönyvek voltak az okai, hiszen azokat 

a példányokat, amelyeket a diákok már három tanéven keresztül használtak, illetve 

amelyek kísérleti, bevezetésre kerülő tankönyvek voltak kivontuk az állományból.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  12 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   11 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  112db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 112 tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  2 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    2  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 286  db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:    286  tétel 

 Egyetlen egy dupla példányos 1979-es Bibliaolvasó kalauzt selejteztünk le, fölös 

példányként. 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1  db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 1  tétel 
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VI. Kölcsönzés 

 
 2017. évben az egyházközségi könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1791 regisztrált 

olvasója volt, amelyből 1021-en 14 év alatti és 16-an 65 év feletti korosztályból kerültek ki. 

2017-ben 340 új olvasó iratkozott be könyvtárainkba. Az egyházközség könyvtárnak 177 

érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi 

dolgozók, tanárok – iskolai használatra) 45-en használták könyvtárunkat. Alap beiratkozási 

díjjal 75-en (1000,-Ft), extra beiratkozási díjjal (2000,-Ft) 57-en rendelkeztek. Volt olyan 

olvasónk, aki 2016-ban iratkozott be, neki még 2017-ra érvényes tagságot számoltunk, annak 

ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát. 

Személyesen 15.342 alkalommal használták a könyvtárainkat, ebből a kölcsönzések száma 

10001.  

A kikölcsönzött nyomtatott dokumentumok száma: 18.417.  
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 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: 

 audiovizuális dokumentum: 23, 

 elektronikus dokumentum: 1375, 

 egyéb/ flanel, gyermekmunka anyag, illetve folyóirat: 209. 

 Könyvtárközi kölcsönzésre 43 kérés érkezett hozzánk. Nyomtatott formában 

1dokumentumot, elektronikus formában pedig 38 dokumentumot küldtünk el.  Mi más 

könyvtáraktól 13 alkalommal kértünk dokumentumot. 
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VII. Honlap – Kiss Ákos beszámolója 

 A látogatók száma 2017-ben 3023 személy. 2016-ban 3 személlyel volt kevesebb. A 

munkamenetek száma 4029, ez 7%-kal kevesebb a tavalyinál. Az oldalmegtekintések 

száma 12856, amely 19%-kal kevesebb tavalyhoz képest. A honlapra visszatérők száma is 

csökkent 4%-kal. 

 A LEGTÖBBET LÁTOGATOTT OLDALAK 

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

SZIKLA-ban), az ajánlókat, az énekeskönyv gyűjteményt és a folyóiratgyűjteményt 

tekintették meg a legtöbben. A listában (ld. a diagram) utánuk következnek a hírek, az e-

könyvek, a kottatár, a levéltár, a nyitvatartás, munkatársak, elérhetőségek stb. oldalainak 

megtekintése. Sokan keresték fel a levéltárat, és olvasták a fondjegyzéket is. Az ajánlók 

között könyvek mellett keresték a DVD-filmeket és a folyóiratokat is. Tavalyhoz képest 

egyensúlyba került a könyvek és a DVD-filmek megtekintése.  

Az ajánlók között a következő dokumentumokra kerestek a legtöbben: 

1. Családi áhítatoskönyv    41 oldalmegtekintés 

2. Életre szóló      38 

3. Érkezés (DVD)      34 

4. A szoba (DVD)      24 

5. Biblikus lelkigondozás    22 

6. Pasztorálpszichológia    17 

7. Folyóiratok       10 

8. A kutyákat lelövik, ugye? (DVD) 14 

9. Kaliforniai álom (DVD)   12 

10. Fegyvertelen katona (DVD)  10 

Az énekeskönyv-gyűjtemény volt a legnépszerűbb a gyűjtemények között. 

A legnépszerűbb gyűjtemények: 

1. Énekeskönyv gyűjtemény: a legtöbben a Hallelujah! : Evangéliumi énekek gyűjteménye c. 

könyvre kerestek rá (400 megtekintés). 

2. Folyóirat gyűjtemény: Magyar Református Nevelés c. folyóirat (19 megtekintés) 
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3. Éremgyűjtemény: Rex Mathias Hungariae c. érem (36 megrendelés) 

4. Bibliagyűjtemény: Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban…  c. biblia  

(18 megtekintés) 

5. Térkép gyűjtemény: Hoefnagel, Georg: Agria vulgo Erla. Amsterdam, 1617 

(17 megtekintés) 

6. RMK: Vizsolyi biblia 1. köt. (13 megtekintés) 

7. Kézirattár: Vegyes gyűjtemény. 1562-1715 (7 megtekintés) 

Idegen nyelvű megtekintések esetén az angol nyelv dominált. Idegen nyelven a látogatók a 

régi dokumentumokat tartalmazó oldalakat keresték fel, mint az énekeskönyv gyűjteményt, 

a térképgyűjteményt, az éremgyűjteményt, az RMK-t, és a bibliagyűjteményt.  

A hírek között legtöbben a beázásról olvastak, ill. érdeklődtek többek között a nyitva tartás, 

a tagdíjváltozás, az adventi gondolatok, a könyvtári beszámoló, és a múzeumok éjszakája 

iránt. 

 A LÁTOGATÓK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSA 

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

leolvasható a diagramról. Magyarország mellett kiemelkedik az USA, Románia, Szlovákia, 

Franciaország és Kanada. 2016-hoz képest drasztikusan csökkent a látogatók száma 

Oroszországban, Angliában és Németországban. Ezzel szemben nőtt a látogatók száma 

Franciaországban, Kanadában és Braziliában. Új országok is felkerültek a térképre 

Svédország, Görögország és Bulgária. A szomszédos országok közül Romániából keresték fel 

legtöbben a honlapot a 2016-os és a 2015-ös évhez hasonlóan. Továbbra is érkezet megtekintés 

Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából. Viszont több olyan ország érdeklődését elveszítettük 

2017-ben, ahonnan 2016-ban még érkezett megtekintés. Ezen országok közé tartozik többek 

között Svájc, Kína, Japán. Legnagyobb érvágás, hogy Anglia és Németország érdeklődése 

nagymértékben csökkent az elmúlt évekhez képest. 

A látogatások számát a településekre vetítve a következő eredményt kapjuk: a magyar 

települések közül Kecskemét és Budapest emelkedik ki. A Budapestről érkező megtekintések 

száma nőtt a tavalyi évhez képest. E két települést követi Szeged, Debrecen, Székesfehérvár, 

Miskolc, Nyíregyháza és Vác (ld. diagram).  
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Szentpétervári megtekintések száma drasztikusan visszaesett a tavalyi évhez képest. 

Csökkent Egerből, Zürichből, Bécsből, New Yorkból és Londonból érkező megtekintések 

száma is. 

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

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

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

a yahoo keresőkön keresztül is. A keresők mellett legtöbben direkt módon érték el 

honlapunkat, de több százan az egyházközség honlapjáról jutottak el oldalunkra. Mögöttük 

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

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

Megyei Jogú Város, a Református Kollégium Nagykönyvtára, a Pápai Református 

Gyűjtemény, a Könyvtár.hu, és az Unitas honlapjai. 

 ESZKÖZHASZNÁLAT ALAKULÁSA 

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

táblagépek nagyarányú előretörése. Ma már elvárás egy honlappal szemben, hogy monitor 

mellett olvashatóan jelenjen meg táblagép és mobil képernyőn is. 

 

 ÚJ KÖNYVTÁRI HONLAP 

2018-ban lehetőség nyílik a könyvtár honlapjának megújítására. Jelen év feladata egy 

felhasználó- és mobilbarát, platformfüggetlen, funkcionálisan továbbfejlesztett, modern 

megjelenésű honlap megtervezése és megvalósítása. 

Szeretnék néhány gondolatot megosztani a megújuló honlapról a teljesség igénye nélkül. 

Legfontosabb újítás, hogy az új honlapon elválik egymástól a könyvtár és a levéltár egysége. 

A levéltár oldalán is kiépítésre kerül az OPAK-modul, amely lehetővé teszi, hogy a 

folyamatosan feldolgozásra kerülő állomány online is kereshetővé váljon.  

Megvalósításra kerül egy hosszú idő óta dédelgetett tervünk egy un. e-kutatási felület 

kiépítése, ahol egy zárt, jelszóval védett oldalon egyes levéltári anyagok (pl. anyakönyvek) 

kutathatóvá válnak.  
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A dokumentumok nemcsak PDF formátumban kerülnek fel, hanem szövegük kereshető is 

lesz. Természetesen éveket fog igénybe venni, amíg a dokumentumok digitális formában 

felkerülnek az „e-kutatás” felületére. 

Az elmúlt évek tapasztalatait és statisztikai adatait figyelembe véve legnagyobb változáson a 

hírek, a könyvajánló, a nyitva tartás és a folyóiratgyűjtemény oldalai mennek át. Javítjuk az 

észlelt hibákat, egyszerűsítjük, gyorsítjuk az anyagok feltöltését az oldalra. Egyik fontos 

szempont, hogy a látogató jól érezze magát honlapunkon, és minden információt gyorsan 

megtaláljon. 

Az aktuális hírek olvashatók lesznek a főoldalon is, nem kell ezért megnyitni a híroldalt. Ha 

mégis megnyitjuk a híroldalt a hírek naponként tagolva jelennek meg, de lehetőség lesz az 

aktuális év összes hírének áttekintésére is. A hírek napi bontása viszont csak akkor lesz 

használható, ha jóval több eseményt tudunk feltölteni, havi egy-két vagy ennél is kevesebb 

nem lesz elegendő. Vagyis többet kell foglalkozni a híroldallal, ezért több a könyvtárban, az 

iskolában és az egyházközségben esetleg a városban a kultúra terén történt eseményt 

megosztani olvasóinkkal. Több érdekes témát is lehetne indítani, amely érdekelheti 

olvasóközönségünket (pl. a könyvtár, vagy a könyvtári állomány bemutatásáról, érdekes 

egyházi vagy világi személyekről), vagy film- és könyvajánlókat feltenni, de lehetne írni 

előzetest a következő Új Szőlőskert, vagy Emmaus újsághoz is. 

Szeretnénk az olvasóinkat jobban bevonni a könyvtár életébe, amelyre a hírek mellett az 

ajánlók a legalkalmasabbak. Kíváncsiak lennénk olvasóink véleményére az olvasott könyvvel 

vagy filmmel kapcsolatban. Elolvashatják mások hozzászólásait, és ő maga is megoszthatja 

gondolatát másokkal, sőt értékelheti is, hogy mennyire tetszett a könyv vagy a film. 

Hozzászólásával és értékelésével pedig irányt mutathat a többi olvasónak, hogy melyik 

könyvet olvassa el. A könyvtáros pedig visszajelzést kap, és segítséget a könyvbeszerzéshez. 

Persze ez csak akkor fog működni, ha olvasóink használni is fogják az új funkciókat.  

Megújul a kereső is. Az olvasó sokkal részletesebben tud keresni az ajánlók között, a 

megjelenő listát pedig többféle szempont szerint rendezheti.  

Az újdonságokra kattintva az aznap felvett dokumentumokat lehet a lista elejére helyezni. 

Ezen kívül dokumentumtípus, szerző, cím, évszám, kategória és értékelés szerint lehet 

rendezni a listát. 
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A nyitva tartás oldala teljesen meg fog újulni, ahol nagyobb hangsúlyt fektetek a vizuális 

megjelenítésre. A nyitva tartás napi, heti és havi szinten is meg lehet tekinteni egy óra és egy 

naptár segítségével. 

A folyóiratok megjelenése is drasztikusan meg fog változni. A folyóiratok továbbra is 

betűrend szerint jelennek meg. Újdonság, hogy a folyóirat nevére is rá tudunk keresni, nem 

szükséges használni a betűrendes keresőt, amely elsősorban a böngészést segíti a folyóirat 

állományunkban. Nemcsak a meglévő és a hiányzó számokat tudjuk megtekinteni, hanem 

egy sokkal részleteseb leírást kapunk a folyóiratokról. Például a számok tartalomjegyzékét is 

el tudjuk olvasni. 

Remélem, hogy olvasóink örömmel fogják használni a megújult honlapot, és valóban egy szép, 

minimál stílusú, könnyen használható weboldaldalt sikerül adni számunkra, ezzel is 

ösztönözve őket, hogy személyesen is könyvtárunk tagjai legyenek. 
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Képi melléklet 
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VIII. Kiállítás 

 „Nincs talán még elfeledve a dal” Tompa Mihály 200. születési évfordulója tiszteletére országos 

rendezvénysorozatnak adott helyet az Újkollégium díszterme 2017. szeptember 25-én. A 

rendezvény szervezői a kiállításhoz felhasználták gyűjteményünkben fellelhető szerzői 

köteteket is.  
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 A régi Magyarország református intézményei képeslapokon c. kiállítás 2017. október 13 - 2017. 

november 17. között volt látható az Újkollégium zsibongójában. A kiállítás anyagát Dr. 

Nánási Gábor gyűjtő bocsájtotta a rendelkezésünkre.  

 A Kecskeméti Református Egyházközség és a Katona József Múzeum közös kiállítása Az első 

500 – Időutazás a reformációba címmel 2017. október 30-án nyílt meg a Cifrapalotában. A 

kiállítást Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitotta meg. A kiállított tárgyak 

jelentős része gyűjteményünk legértékesebb darabjaiból került kiválogatásra. A 

megnyitóbeszédet és magáról a kiállításról a kurátorok szemével az Új Szőlőskert c. 

gyülekezeti újság különszámában (102-116 p.) olvashatnak.   

 Protestáns Iskolatörténeti Mozaik címmel vándorkiállítás nyílt 2017. november 17-én pénteken 

az Újkollégium dísztermében. A kiállítás anyagához könyvtárunk is küldött írásos és képes 

anyagot, amelyek a kiállított tablókon láthatóak voltak.  

 

IX. Kölcsönbérlet 

 A Magyar Nemzeti Múzeum Ige-idők – 500 éve Reformáció című nagyszabású kiállításához 

könyvtárunk anyagából egy ónkannát, a II. sz. anyakönyvünket és egy kéziratunkat K76) 

adtuk kölcsön a kiállítás időtartamára. (2017. 04.20 – 2017.11.05.) 

 Restaurálás céljából 2017. április 4-én elszállította Vihar Anna restaurátor Hankovszky 

Zsigmond portréját. A festményt júniusra készült el, és 80.000,-Ft értékben teljes egészében 

felújításra került (keret is). 

 A Ráday Múzeum RE-formáció – RE-konstrunkció c. kiállításához kölcsönöztük Göböl 

Gáspár portré digitális másolatát, valamint a lelkipásztor kéziratait és kiadásban megjelent 

műveit.  

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

főjegyző kérésére, valamint még forrásanyagot szolgáltattunk gyűjteményünk anyagából.  

Az elkészült kötet Hiteles hivatás: dr. Merétey Sándor el nem küldött levelei családjának: 1944. 

október - 1945. március címmel jelent meg 2017 őszén.  
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 Az egyházközség és a Gong Könyvkiadó gondozásából jelent meg 2017 novemberében az 

„Újkollégium” című könyv. A kötet megjelenéséhez jelentős képanyag küldésével, valamint 

egy fejezet megírásával járultam hozzá.  

 

X. Konferencia, továbbképzés, szakmai nap, megnyitó 

 2017. január 19-én képviseltem gyűjteményünket a megújult Bibliamúzeum ünnepélyes 

megnyitóján a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában.  

 2017. április 4-én szakmai napot szerveztem, amelyen gyűjteményeink volt és jelenlegi 

dolgozói kirándulást tettek Budapesten a megújult Evangélikus Múzeumban és 

Bibliamúzeumban.  

 2017. április 27-én a Piarista Központi Könyvtárban „Haben sua fata libelli I. – Párhuzamos 

történetek muzeális gyűjteményekről, könyvekről régikönyves könyvtárosoktól, restaurátoroktól, 

digitalizáló szakemberektől” címmel szakmai napot tartott az Egyházi Könyvtára Egyesülése, 

amelyen én is részt vehettem.  

 2017. május 24-én a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében a Bács-Kiskun Megyei Levéltár 

Kossuth utcai részlegében került megnyitásra a Reformáció 500. évfordulójára készített 

vándorkiállítás, amelyen gyűjteményünket képviseltem.  

 2017. június 15-én a Katona József Megyei Könyvtárban került megrendezésre Kada Erika 

Tündérhatáron túl - Áprily Lajos vallásos költészete című könyvbemutató, amelyen részt 

vettem.  

 2017. június 19-én a Ráday Múzeum RE-formáció – RE-konstrukció kiállításának megnyitóján 

képviseltem gyűjteményünket.  

 Az Egyházházi Könyvtárak Egyesülése nyári háromnapos konferenciáját 2017. június 28-30. 

között Debrecenben rendezte meg.  A reformáció 500. évfordulója alkalmából mi (egész 

pontosan a debreceni) reformátusok voltak az idei házigazdái a konferenciának. Az első nap 

az egyesület közgyűléséről, valamint az egyházi és a Déri múzeumok megtekintéséről szólt.  

Az Oratóriumban megtartott ökumenikus istentiszteleten Dr. Fekete Károly püspök úr 

szolgált, a helyi evangélikus és katolikus lelkészekkel, majd utána a díszteremben 

vendéglátóink által rendezett fogadás következett. A második nap délelőttjén vendégelőadók 

beszámolóit, vetőképes előadásait hallgattuk meg a felújított Kölcsey-teremben.  
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A délután program keretén belül Nagyváradra kirándultunk, ahol belvárosi séta mellett, 

múzeumokat, templomokat és persze a felújított várat is megtekintettük. A harmadik nap 

szakmai délelőttjén magunk közül Hubert Gabriella (Evangélikus Országos Gyűjtemény), 

Baranya Péter (Piarista Központi Könyvtár) az én beszámolómat hallgatták meg a kollégák. 

Vetítőképes előadásomban arról a közös együttműködésről beszéltem, amely közöttünk és 

hat másik kisebb gyűjtemény között jött létre 2016-ban. Kunszentmiklós, Hódmezővásárhely, 

Csurgó és Mezőtúr gyűjteményeinek bemutatása mellett nálunk az elmúlt években történt 

jelentősebb gyűjteményi változásokról beszéltem előadásomban.  Még a délelőtt folyamán a 

nagykönyvtár, Maróthi könyvtár, egyházmegyei levéltár, kistemplom, Csipkemúzeum és a 

Szent Anna templom megtekintése szerepelt. Mindhárom napon nagyon feszített tempójú és 

zsúfolt programokon vettünk részt. 

 Debrecen volt a házigazdája a levéltárosok és muzeológusok idei évi nyári konferenciájának, 

amelyet 2017. július 3-5. között rendeztek meg. Stankoviczki-Bíró Ágota kolléganőmmel és 

Szabó Zsuzsanna volt levéltárossal egy napra a keddi napra utaztunk le. A levéltári szekció 

délelőtti előadásaiba, valamint az ebéd utáni közös kerekasztal beszélgetésbe hallgattunk 

bele. Ágota kolléganőm tagfelvételt nyert a levéltári egyesületbe. (MELTE)  

 2017. július 14-én Baján a Türr István Múzeum és a Bajai Református Egyházközség, valamint 

a Bajai Nagy István Művészeti Egyesület a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére rendezett 

„Imádásuk tilos csupán, s nem készítésük.” (M.Luther) című kiálltás megnyitó ünnepségén jelen 

lehettem.  

 A Ráday Múzeum és az Európa Jövője Egyesület Kass János Kossuth-díjas grafikusművész 

olvasókönyvi illusztrációt bemutató „Varázs lakott kezeiben” című szabadtéri kiállítás 

megnyitóján 2017. szeptember 3. képviseltem könyvtárunkat.  

 A lelkészi hivatal valamint a gyűjtemények munkatársai 2017. szeptember 12-én egy szakmai 

nap keretében Hódmezővásárhelyre mentek kirándulni, melynek szervezője én voltam. A 

kirándulásról bővebben az Új Szőlőskert újság 2017/3. számában olvashattak.  

 2017. szeptember 25-én a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány „Keskeny 

úton? – A protestáns közelmúlt feltárásának dilemmái” című konferencián vettem részt a Károli 

Gáspár Református Egyetem hittudományi Karán. A konferencia a Reformáció Emlékév 

alkalmából került megrendezésre.  
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 2017. november 14-17. között Budapesten az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnökének 

felkérésére részt vehettem egy könyvtár-statisztikai workshopon. Több mint 30 könyvtári 

szakemberrel közösen azon dolgoztunk négy nagyon keresztül, hogy a minisztérium, a 

Könyvtári Intézet és a Központi Statisztikai Hivatal részéről kezdeményezett könyvtári 

statisztikai kérdőív 2020-ban teljesen megújulhasson. A konferenciáról, az elért eredményről 

bővebb beszámolót írtam az EKE Hírlevél 2017/4. számába, amely az egyesület honlapján is 

megtalálható.  

 A Katona József Múzeum munkatársai szervezésében mi lehettünk házigazdái annak a 

szakmai napnak 2017. december 14-én, amelyen több helybeli gyűjteményi munkatárs tartott 

vetítőképes előadást a Tóth Endre gyülekezeti teremben.  

Előadásomban „Szemelvények az egyházközségi könyvtár reformációs kincseiből” címmel a 

Sylvester Biblia korábbi tulajdonosairól, a legrégebbi kéziratunkról Tolnai Beke Mihály 

peregrinációs albumáról és a K76 jelű kéziratunkról, amely az un. Unitárius kódexként 

tartunk számon beszéltem. 

 Szőnyi Benjámin református lelkiásztor, költő, író születésének 300. évfordulójára rendezett 

ünnepségen 2017. december 16-17-én Hódmezővásárhelyen ott lehettem.  

 

XI. Kutatás 

 Összesen 8-an kértek kutatási engedélyt könyvtárunk értékes, ritka különgyűjteményeinben 

található dokumentumok megtekintésére. A gimnázium tanulói versenyfeladatként digitális 

felvételt készítettek bemutatkozó kisfilmükhöz a Sylvester Bibliáról. Szintén a Sylvester 

Bibliát szerette volna részletesen megnézni Szemők Zsuzsanna szobrászművész, bibliai 

témájú plakettjének terveihez. Digitális másolatot adtunk át a Ráday Múzeum kiállításához 

a II. számú anyakönyv színes címlapjairól, valamint Göböl Gáspár 2016-ban restaurált 

festményéről. Egyik RMK-kat tekintették meg, Mátyási József kecskeméti barátait, valamint 

Madarassy László jogász életét kutatták.  

Szintén verseny céljából adtunk digitális fotókat gyűjteményünk leghíresebb kincseiről az 

általános iskola diákjainak. Levéltári kiadványhoz, tanulmánykötet illusztrálásához adtuk át 

azokat a fotóinkat, amelyek 1945-1950 között ábrázolják az Újkollégium megrongálódott 

épületét.  
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A Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) Dr. Hermann István igazgató úr kérésére Dr. Irányi Béla 

térképgyűjteményéből Müller Johann Ulrich: Novissima et accuratissima Hungariae tabula 

című térképnek szkennelt másolatát küldtük el. A Dunamelléki Református Egyházkerület 

Ráday Gyűjteményének munkatársa Bíró Gyöngyi egy megjelenő sorozat számára Maklári 

János Lelki jó illet-tétel című munkája iránt érdeklődött és kutatott nálunk. Könyvtárunkban 

ez a mű 4 példányban és különböző kiadásban van meg. A megjelenő kiadáshoz, címlapok 

másolatát és néhány oldal szkennelt változatát adtuk át.  

XII. Egyéb 

 Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár 2016. 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. 

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

nálunk szerették volna letölteni. A Katona József Gimnáziumból közös megállapodás szerint 

5 tanuló számára biztosítunk gyakorlati helyet igény szerint. Az idén Somogyi Izabella (11. 

évf.) és Somogyi Levente (9. évf.) segített az általános iskola könyvtárában, az egyházközségi 

könyvtárban pedig gimnáziumunk 11. évfolyamos tanulója Mészáros Dániel dolgozott egy 

hétig.  

 Főszerkesztői feladatokat láttam el, Ákos kollégám meg a kiadványszerkesztési feladatokat 

az Új Szőlőskert gyülekezet újságunknál. Ugyancsak mi készítettük ebben a felállásban 

egyházmegyénk lapjának az Emmaus újság 2017/1. számát, amely az egyházmegyei 

közgyűlés II. napjára, szeptemberre készült el.  

 Egyházmegyei levéltárosként részt vettem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 

valamennyi tanácsülésén és mindhárom közgyűlési napján, valamit az egyházkerület 

gyűjteményi bizottságának ülésén (2017.09.21.) a Ráday Múzeumban.  

 2017. március 28-án a Katona József Megyei Könyvtárban végleges lezárásra és ellenőrzésre 

került a TIOP pályázatunk.  

 Két alkalommal részt vettem a Reformáció500 bizottság ülésén. (2017.02.08., 2017.02.20. 

2017.05.15.) 
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 Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet tanárnő, Telekes Tamás tanár úr, Farkas Dóra tanárnő 

vezetésével több általános iskolai csoport meglátogatta könyvtárunkat, illetve nézte meg 

legértékesebb könyveinket, Bibliáinkat. Gyülekezeti csoport (Budapest-Rákosliget) is 

látogatott el hozzánk május 6-án. 

 Segítője volt egyházközségünk részéről Kada Erika Tündérhatáron túl c. kötetének pályázati 

előkészítésében, adminisztrációjában, valamint részt vette és képviseltem gyűjteményünket 

az ünnepélyes könyvbemutatón a Katona József Megyei Könyvtárban 2017.06.15-én.   

 Több alkalommal helyettesítettük az általános iskola könyvtárosát Szabó Katalint és 

szeptemberben segítettünk a gimnáziumi könyvtárban a tankönyvek állományba vételénél.  

 Kelemen Bálint gimnáziumi tanuló bejutott a történelem OKTV döntőjébe (felkészítő tanára 

Tóth Attila), a második helyen végzett. A többfordulós versenyen egy legalább 30 oldalas 

dolgozatot is el kellett készítenie, választható témakör alapján. Dolgozata a „Az magyar 

nípnek, ki ezt olvassa – Sylvester János 1541-ben megjelent Újszövetség fordításának létrejötte és 

jelentősége a magyar kultúrtörténetben” címet viselte.  Tanulmányának középpontjában 

gyűjteményünk legértékesebb könyvének bemutatása állt.  

 Többen ajándékoztak könyvtárunknak könyveket, kottát. A kiadók példányai mellett, 

valamint a tiszteletpéldányok mellett, Sikó Irén, Dr. Durucz Istvánné, Sipos Gergő, Oskolás 

János, Kada Erika (Szerzők), Nagydobsza polgármestere, Thomas Solymosi, Dr. Sarugi 

Emőke, Balogh Andrea Johanna, Barta András presbiter, Szabó Zsuzsanna, Debreceni 

Hittudományi Egyetem és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány ajándékoztak könyvet. 

 

XII. Levéltár 

 Levéltárunk életében a személyi változások mellett a 2017-es évben több előrelépés történt. 

Két részletben átutalásra került az a 6.000.000,-Ft egyházkerületi támogatás (2016-2017 évre), 

melyet az itt tárolt egyházmegyei levéltári anyagok gondozásáért, raktározásáért kapunk a 

Dunamelléki Református Egyházkerülettől. Ez a támogatás nagyban hozzájárult, az rezsi és 

bérjellegű költségekhez.  
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Bízunk abban, hogy ez a támogatás a következő évre is megmarad, sőt mivel a Budapest-

Északi Református Egyházkerület iratanyaga is megérkezett hozzánk a nyár folyamán, még 

több anyagi támogatásban részesülhetünk. 

 Tovább folytatódott és le is zárolt a Bajai Református Egyházközség régi iratanyagának 

átadása, amely 2016-ban kezdődött. Mivel a gyülekezet nem tudta biztonságosan megoldani 

az anyag tárolását, a presbitérium annak levéltárba történő elhelyezéséről döntött. Az 

iratanyag rendezetten, három részletben került be levéltárunkba. A gyülekezet vezetősége és 

fenntartónk közötti letéti szerződés aláírásra került 2017.08.16-án. 

 Szintén ezzel a dátummal került aláírásra a Hajósi Református Egyházközség vezetősége és  

fenntartónk közötti letéti szerződés, amely több év után rendezte a gyülekezet legrégebbi 

anyagának elhelyezését. A hajósi gyülekezetbe felvidékről betelepített lakosság hozta 

magával dokumentumait, így az igen értékes garamlöki és vámosladányi anyag 

levéltárunkba történő elhelyezéséről még 2015 decemberében Hegedűs Béla esperes úr 

döntött. Petrányi Lajosné levéltáros el is készítette az iratanyag feldolgozását, amelyet azóta 

levéltárosaink adatbázisunkban is rögzítettek.  

 Az év végén végleges formába öntöttem Dr. Török Zoltán jogtanácsos úr segítségével az  

egyházmegyék közötti megállapodásokat és letéti szerződéseket, amelyeket még postázni 

tudtunk az érintetteknek az év végén. Január elején vittük fel püspök úrhoz is, hogy azokat 

hitelesítse aláírásával. A már korábban, még Hegedűs Béla esperes úrral a Bács-Kiskunsági 

Református Egyházmegyével megkötött megállapodás és letéti szerződés mellett most négy 

egyházmegye esperesével és főgondnokával sikerült írásos formában rendezni az 

egyházmegyei iratanyagok tárolásáról, feldolgozásáról szóló szerződést. Korábban a Bács-

Kiskunsági Református Egyházmegyével és most a Délpesti Református Egyházmegyével, 

Vértesaljai Református Egyházmegyével, az Északpesti Református Egyházmegyével 

valamint a Budapest-Északi Református Egyházmegyével kötöttünk megállapodást. 

Egyházkerületünkből így öt egyházmegye esperesi iratanyagát tároljuk.  

 A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye anyaga még nem teljes, tudomásunk van róla,  

hogy a Ráday Levéltárban még őrzik a dunapataji gyülekezet régi anyagát, amelyet Gara 

József nagytiszteletű úr adott átt megőrzés céljából. Terveink között szerepel, hogy ezt az 

anyagot is elkérjük, hogy a teljes egyházmegyei anyag nálunk legyen elhelyezve.  
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 Ömlesztve kaptuk meg Tiszakécskéről Nagytiszteletű Hegedűs Béla esperes úr halálát  

követően az addig ott tárolt bő 10 év esperesi anyagát. Az anyag rendezése elkezdődött, de a 

feldolgozása a 2018-as évre csúszik át. Sajnos hiányos az anyag, de bízunk abban, hogy még 

sikerül pótolni azt, ami hiányzik.  

 Még gyülekezetünk levéltári anyagából hiányzik a jogakadémiai iratanyag, amelyet a  

megyei levéltár városházi részlegében őriznek. 2016 őszén írtam kérvényt dr. Gyenesei József 

igazgató úrnak, amelyben visszakértem a náluk évtizedek óta őrzött anyagunkat.  

A reformáció 500. évfordulója kapcsán kérték, hogy 2017-ben még hagy maradhasson náluk, 

illetve hozzákezdtek a feldolgozáshoz is, így az átadásra 2018-ban kerülhet sor.  

 Egy 2016-ban történt személyes beszélgetés alkalmával egyeztünk meg a SZIKLA 21  

könyvtári integrált rendszer ügyvezető igazgatójával Szilágyi Loránddal, hogy az általunk 

már hosszú évek óta használt könyvtári rendszer mellé egy levéltári modul fejlesztésébe 

fogjunk. Ebben a modulban az eddig Exel formátumban feldolgozott iratokat fel lehetne 

tölteni és kereshetővé válnak. Mivel honlapunkat is ők tartják karban, a nagyközönség 

számára a katalóguson keresztül elérhetővé válnának az iratok. Loránd tájékozódott, hogy 

nálunk milyen formában történik az iratok feldolgozása, milyen táblázatokat, 

megnevezéseket használunk, mire kell ügyelni, milyen előírásokat kell betartani, és Ágota 

levéltárosunkkal szorosan egyeztetve hozzákezdett a modul fejlesztéséhez. 2017 tavaszára el 

is készült a nyers verzió, amelyet azóta is pontosítunk, javítunk, de sok már korábban 

rendezett és átnézett iratanyag feltöltése is megtörtént az adatbázisban. Gergő kollégánk még 

csak ismerkedik vele, de hamarosan Ő is el kezdi rögzíteni az iratokat benne. Nagy lépés volt 

és örülünk, hogy megvalósulhatott, bízunk abban, hogy a fejlesztések a következő évben sem 

állnak meg, így a nagyközönség számára is kereshetővé válnak az iratok az új honlapon 

keresztül. 

 

Gönczi Gergő levéltáros beszámolója 

Egyházközségi levéltári anyag gyarapodása 

 2017 folyamán tovább gyarapodott a kecskeméti adattár anyaga, főként plakátokkal, 

hirdetményekkel és meghívókkal.  
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 A könyvrészleg szak- és ismeretterjesztő könyvekkel, illetve emlékfüzetekkel bővült, a főbb 

adományozók: Nagydobsza Polgármesteri Hivatal, a Tiszántúli Református Egyházkerület 

Levéltára és Id. Bán Béla. A KREK Könyvtárától is kaptunk könyveket. 

 Az év elején bekerültek a 2000-2010 közöttiházassági, valamint a 2015. évi keresztelési, temetési, 

házassági és konfirmációs adatlapok (4 mappa és 1 könyv). 

 Szíj Rezső hagyatéka plakátokkal és újságcikkekkel gyarapodott (2-2 db). 

Egyházmegyei levéltári anyag gyarapodása  

 2017-ben az alábbi egyházközségek adattári anyaga bővült: Baja, Dunapataj, Kerekegyháza, 

Tiszakécske, Szank. 

 2017. január 2-án levéltárunk átvette a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye bélyegzőit 

(6 db) és a 2016 előtti évek iratanyagát. 

 2017. május 12-én a Bajai Református Egyházközségtől 12 doboznyi iratot (1949-1995) és 12 

db iratmappát kaptunk. 

 2017. június 7-én a Budapest-Északi Egyházmegyétől 210 doboznyi iratanyagot (1950-1996) 

vettünk át. 

 2017. augusztus 16-án a Hajósi Református Egyházközség letéti szerződésben levéltárunkra 

bízta a vámosladányi és garamlöki anyagok őrzését, összesen 7 dobozt (1784-1960). 

 2017. augusztus 23-án a Bajai Református Egyházközség anyakönyveket, iktatókönyveket, 

naplókat és jegyzőkönyveket (1811-1995) adott át. 

Kölcsönzés 

Öt alkalommal történt kölcsönzés: 

 2017. január 16-án került kiadásra tudományos verseny céljából egy levél a Sylvester Biblia 

ajándékozásáról (2017. január 17-én visszakerült). 

 2017. április 20-án a Magyar Nemzeti Múzeum kérte el kiállításra a Kecskeméti 

Egyházközség II. anyakönyvét (2017. november 23-án visszakerült). 

 2017. május 2-án a Drogprevenciós Szolgálat irataiból kértek egy mappát (2017. május 5-

én visszakerült) 
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 2017. október 19-én a kecskeméti Cifrapalota kérte el kiállításra az egyezséglevelet, az I. 

anyakönyvet, 2 gondnoki naplót és további iratokat (2018. január 4-én visszakerültek). 

 2017. november 15-én a Református Bál szervezéséhez kérték kölcsön a szervezők a 

támogatói táblákat (2017. december 1-én visszakerült) 

 

A levéltár kutatói 

2017-ben 26 db kutatási kérelem lett engedélyezve. 

Kutatási témák: 

 Családtörténet (11 kutató) 

 Templomépítés, templomtörténet (4 kutató) 

 Iskolatörténet (2 kutató) 

 Kecskeméti iparosok a dualizmus korában (1 kutató) 

 Kocsis Pál szőlőnemesítő (1 kutató) 

 Császártöltési személyes iratok (1 kutató) 

 Református bazárépület építése (1 kutató) 

 Gyülekezeti Munkásképzősök (1 kutató) 

 Szigetszentmiklósi református gyülekezet (1 kutató) 

 Kecskemét helytörténete (1 kutató) 

 Vasad község története (1 kutató) 

 Mihó László 1848-1849-ben (1 kutató) 

Kutatási esetek száma: 89 db 
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Kutatószolgálat 

 A kutatók tájékoztatása, kiszolgálása helyben, telefonon és e-mailen keresztül történt. 

Fénymásolásért, szkennelésért, nyomtatásért és fotójegyért szolgáltatási díjat számoltunk 

fel, a bevételekről pénztárbizonylatot adtunk. 

 2017-ben mindössze 1 kutató élt fotójegy vásárlásával, a többségnek fénymásolatot 

készítettünk, vagy szkenneltünk. 

 

Rendezés 

 2017. november közepéig elődöm, Stankoviczki-Bíró Ágota főként egyházközségi és 

egyházmegyei iratokat dobozolt és iktatott. Az év folyamán bekerült iratanyagok közül 

megkezdte a bajai állomány iktatását és elhelyezését is, a garamlöki és vámosladányi 

iratokkal végzett. A SZIKLA archiváló programba 8239 iratot rögzített. 

 2017. november közepétől megkezdtem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 2016 

előtti, Hegedűs Béla esperestől származó iratainak rendezését, dobozolását. Jegyzék 

készítése csak a teljes iratállomány rendbetétele után lehetséges. Jegyzéket készítettem a 

Pándi Református Egyházközség anyakönyveiről, és a belső raktárba helyeztem őket.  

Kovács Bálint hagyatékát új savmentes dobozba helyeztem el, a rendezés során azonban 

nem iktatott iratok kerültek elő, így új jegyzék készítése kell. 

 Farkas Tibor közmunkás 2017. augusztus 7-től áll alkalmazásban az egyházközségnél.  

Excel-táblázatba vitt fel adatokat bajai iratokról (1949-1951 között: 261 rekord), a 

református középiskola bizonyítványait teljesen feldolgozta (2238 rekord), és a latin 

nyelvű legrégebbi iskolai iratokból is készített jegyzéket (110 rekord). Végzett egy kisebb 

előrendezést a Hegedűs-féle egyházmegyei iratokban. Átnézte a református középiskola 

gimnáziumi beiratkozási könyveit 1948-ig. 

 

Egyéb feladataink 

 Excel-táblázatban naprakész kutatónaplót és kutatási eset naplót vezetek. A statisztika 

érdekében diagramot is készítek. Az évi gyarapodásról, iratkölcsönzésről, adattárak 

bővüléséről és fotójegyekről szintén elektronikus naplót folytatok.  
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 A lelkészi hivatal és könyvtár kérésére hivatalos ügyekben is eljárok (pl. szolgálati 

gépkocsi adatainak megkeresése, konfirmációs anyakönyvekben kutatás, vagy 

uszodaépítési tervdokumentumok keresése). 

 2017. decemberében 100 darab A/4-es savmentes dobozokat rendeltem az egyházközség 

engedélyével a dobozhiány pótlására.  

A már átalunk használt és kidobásra ítélt levéltári dobozokat, pedig a Hódmezővásárhelyi 

Bethlen Gábor Református Kollégiumnak a könyvtári és levéltári anyagának 

rendezéséhez, költözéséhez ajándékoztuk oda.  

 

XIII. Új Szőlőskert gyülekezeti újság 

 Gyülekezeti újságunk éves négy számának megjelentetésére, valamint a heti 

rendszerességgel megjelenő hirdetőlapokra a költségvetésből 1.200.000,-Ft volt 

előirányozva. Az újság kiadásai a következő képen alakultak:  

1. szám  357.000,-Ft  Megjelent összesen 68. oldalon és 800 példányban 

2. szám  403.200,-Ft  Megjelent összesen 88. oldalon és 800 példányban 

3. szám  432.600,-Ft  Megjelent összesen 68. oldalon és 800 példányban 

Különszám 513.450,-Ft  Megjelent összesen 140. oldalon és 600 példányban 

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

perselyekből: Bevétel összesen: 230.550,- Ft 

 Az idei 4 számot figyelembe véve körülbelül az újság ára átlagban kerekítve 590,- Ft 

egységárra jön ki. Sajnálatos, hogy kevés támogatás érkezik az újság megjelentetésére, 

egyre kevesebben dobnak be a kihelyezett perselyekbe. 

 Talán nem mindenki tudja, hogy immár öt évvel ezelőtt kaptuk Kuti József elnöklelkész 

úrtól a megbízást, hogy vegyük át a gyülekezeti újság szerkesztését. Az elmúlt évek alatt 

összesen 22 számot tudtunk megjelentetni. Az újság készítőinek gerincét Kiss Ákos 

kollégámmal és Bovier Hajnalka gimnáziumi tanárnővel, állandó rektorunkkal alkotjuk. 

Ketten a munkaidőnk terhére, tanárnő pedig szeretetből végzi a lektorálás feladatát, 

mindannyian anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az öt év alatt több embert sikerült bevonni 

az intézmények részéről, hogy segítsen az újság szerkesztésében.  
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 Sokan ötleteikkel, írásaikkal segítik munkánkat, amely lehetővé teszi, hogy a negyedévi 

tartalom könnyen összeáll, nincs gondunk azzal, hogy kevés a cikk, ami nagyon kedvező 

állapot a főszerkesztőnek. A sok dicséret ellenére nem felejtjük el, hogy mi nem vagyunk 

profi újságírók és újságkészítőnk, mégis büszkék vagyunk arra, hogy egyházi szinten ilyen 

színvonalas lapot tudunk a gyülekezeti tagok kezébe adni.   

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

nincs gazdája. Az egyházfik helyezik ki a templom padjaira a lapszámokat és a 

perselyeket. Nem igazán célravezető, ezért is folyik be viszonylag kevés támogatás rá. 

Szeretnénk kérni a templomban az újság elhelyezésének és a perselyek kihelyezésének 

valami végleges, biztonságos és figyelemfelkeltő megoldását. A két éve folyamatosan leírt 

probléma még továbbra is fennáll, azzal a szomorúsággal, hogy következménye is van a 

rendezetlenségnek.  

 

XIV. Művészeti gyűjtemények 

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

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára gyűjteményeihez kapcsolja az 

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

Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjteményt.  

 

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

 A Kecskeméti Református Templom úrasztalának, szószékének új kárpitja 2017. 

virágvasárnap került felavatásra.  Ez a szószék kárpitozását, új függönyt a lelkészi 

bejáróhoz, úrasztali terítő, szőnyeg, a cintériumban terítő és faliszőnyeg elhelyezését 

jelentette, amely 1.350.000,- Forintba került. Ennek fedezésére ez idáig, mintegy 860.000,- 

Forintnyi adomány és 150.000,- Ft értékű felajánlás érkezett. Szőnyeg lerakását: Székelyi 

János végezte, Kárpitos: Kajdácsi Zsolt kárpitosmester volt. Textilek: Farkas Lászlóné és 

Némethné Guba Ibolya, a győri Insula Lutherana Műhely munkatársai.  
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Az úrasztali terítőt a parókus lelkipásztorok feleségei (Kutiné Filep Katalin és Vargáné 

Szatmári Judit) ajánlották fel a gyülekezetnek. Bővebb írást a gyönyörű szép óarany 

garnitúra elkészítéséről az Új Szőlőskert újság 2017/2. számában olvashattak.  

 A Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma a szeptember 27-i presbiteri 

gyűlésén hozott határozat értelmében két új kehely elkészítését szavazta meg, az 

egyházközség tulajdonában lévő 17. századi kelyhek mintájára, melyet a Ráday Múzeum 

őriz. A kelyheket Ötvös Nagy Ferenc ötvös készítette el. A kelyhek elkészítésének 

támogatására közadakozást hirdettek. A kelyhek ára 650.000,-Ft volt darabonként. 

Leltárba vételük megtörtént, és a gyülekezet a 2017. karácsonyi úrvacsoraosztáskor 

használatba vette. Őrzésük a könyvtár páncélszekrényében történik.  
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XIV.b. Dr. Irányi Béla néprajzgyűjtemény 

 A gyűjtemény anyagában nem történt változás.  

 

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

 A gyűjtemény anyagában nem történt változás.  

 

XV. 2018. évi tervek 

 Az Új Szőlőskert idei négy számának összeállítása, valamint az Emmaus újság 2018/1. 

számának elkészítése szeptemberben. 

 Szerkesztői csapatunk vállalta, hogy a Kecskeméti Kékkereszt Csoport 20 éves 

jubileumára (május eleje) a meghívó és kiadványkészítésben közreműködik. 

 Felkérést kaptam az EKE szakmai napján tavasszal és a nyári konferencián előadás 

megtartására, amelyet örömmel vállaltam.  

 A Pálma Hotel, valamint az Ókollégium tervezett bérbeadása miatt a művészeti 

gyűjtemények átnézése, szelektálása, rendezése, valamint új helyre való költöztetése vár 

ránk. 

 Új honlap elkészítése a nagy feladat, amely már 2017-ben elkezdődött. 

 Elektronikus leltárkönyvek pontosítása, a régi állomány feldolgozása, könyvek új 

jelzetelése szerepel terveink között. 

Kecskemét, 2018.02.23. 

 

Készítette:   

 

        könyvtárvezető 
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