Körlevél a MELTE és az EME 2012. évi, július 9-11 között
megrendezésre kerülő vándorgyűlésének résztvevői számára
Kedves Kollégák!
Lentebb olvasható lesz a konferencia véglegesnek tekinthető programja. A helyszín a
Debreceni Református Kollégium, ahol a szállás, étkezés is található. A konferencia és a
közgyűlés ugyanott, az első emeleti, levéltárunkkal szemben lévő „Kistanácsteremben” lesz
(ahol „anno” megalakult a MELTE).
Érkezés és regisztráció a „Kistanácsterem” alatt, a földszinten lévő „Társalgóban” lesz hétfőn
10.00 órától, ahol átvehetik a nyomtatott programot, a „szeretetcsomagokat”, valamint a
szobák kulcsait. A szobabeosztáskor igyekeztünk az előre jelzett igényeket figyelembe venni.
Kollégáink meg fogják mutatni a szobák pontos helyét. Az étkezés a kollégium hátsó udvarán
nyíló „Tükörteremben” lesz (ahol 2003-ban is), bejárata immár közvetlenül az udvarról nyílik.
A részvételi díj 5000 Ft/fő, a MELTE tagdíja 2000 Ft/év, a befizetés Lakatos Andor gazdasági
ügyintéző instrukciói szerint történik majd. A részvételi díj összege jelképes (köszönhetően
sikeres pályázatunknak), és független a programon való részvétel időtartamától. Akik csak a
hétfői programon vesznek részt, és szállást sem igényeltek aznap estére, azok esetében a
részvételi díjtól eltekintünk.
Megközelítés
A Debreceni Nagytemplom mögött lévő Református Kollégium, mint helyszín, jól ismert.
Megközelítése viszont azok számára egyszerűbb, aki vonattal érkeznek, a Nagyállomásnál
villamosra ülnek, megtesznek néhány megállót, majd a Nagytemplomnál leszállnak a
villamosról. Autóval egyetlen irányból lehet jelenleg behajtani (különféle útfelbontások miatt)
a Füvészkert utcába, méghozzá kis ívben kanyarodva a Hunyadi János utcából, ezt az irányt
kell eltalálni (ld a lentebbi térképet). A Füvészkert utcában van a Református Kollégium
teherkapuja (méretes, talán sárgásbarna fémszerkezet). A kaput vagy a portás nyitja ki (akinek
csengetni kell), vagy a levéltárat illetve Szabadi Istvánt lehet hívni telefonon (30/299-6265).
A parkolás a Református Kollégium udvarán biztosított a konferencia teljes idejére.
Kirándulás
Ismét felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beregszászi kirándulás alkalmával a
határátlépéshez útlevélre van szükség.
A szerdai nap reggelén az autóbusz 6.30-kor áll be a Kollégium mellé, az indulás tervezett
időpontja 7.00. Gazdagnak mondott úticsomagot kapunk, mellé ásványvizet. A reggeli kávé
elfogyasztására is lesz idő és mód. A Beregszászba való érkezés időpontja a határátkelés miatt
bizonytalan, az időeltolódással is számolva legkésőbb 11.00-re várható. A beregszászi
református gyűjtemények megtekintése után meleg ebéd vár minket a levéltárral szemben
lévő étteremben (húsleves, rántott hús petrezselymes burgonyával). Idő függvényében
végigsétálunk a város főterén-főutcáján. A hazaindulás majd az ismételt határátkelés után,

ahogy időnk engedi, Tákos és Csaroda református templomait tekintjük meg, esetleg
benézünk Tarpára is.
Szerda este már nem rendeltünk vacsorát a Kollégiumban, hiszen a visszaérkezés ideje és a
Debrecenben estézők létszáma bizonytalan, a szállás viszont biztosított. A szerdai vacsorát a
kollégiumban maradók a MELTE vendégeként, együtt költik el valami kellemes helyen.
Csütörtök reggelre, az említett létszámbeli bizonytalanságok és a hazaindulás idejének
kiszámíthatatlansága miatt, reggeli étkezést nem rendeltünk.
Debrecen, 2012. július 4.
Szabadi István egyesületi titkár
iszabadi@gmail.com +36 30/299 6265
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Debrecen-Beregszász
Időpont: 2012. július 9-július 12. (hétfő-csütörtök)
Helyszín: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár és Múzeum (Debrecen, Kálvin tér
16.) és Kárpátaljai Református Egyházkerület Múzeuma és Levéltára (Beregszász)
Július 9. hétfő (utazás, közgyűlés)
10.00-13.00
Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
13.00-13.45
Ebéd
14.00-15.00
MELTE közgyűlés
15.00-16.00
EME közgyűlés
16.30-17.30
A Tiszántúli Egyházkerületi és Kollégiumi Múzeum és Levéltár megtekintése
18.00-18.30
Ökumenikus istentisztelet a Kollégium oratóriumában
19.00-20.30
Fogadás
Július 10. kedd (szakmai nap – Helytörténet, családtörténet és egyházi gyűjtemények)
8.00-9.00
Reggeli
9.00-9.30
Dr. Hudi József (igazgató, Dunántúli Ref. Egyházkerület Levéltára, Pápa): A
falumonográfia-írás Magyarországon a 19-21. században (Történeti áttekintés, mai helyzet, forrástani problémák)
9.30-9.50
Beke Margit (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyháztörténeti Bizottság):
Meszlényi Zoltán püspök családi kötődése, címere, és püspöki tipáriumai.
9.50-10.10
Czenthe Miklós (igazgató, Evangélikus Országos Levéltár): A lőcsei evangélikus
levéltár és könyvtár feltárása
10.10-10.30
Hermann István (igazgató, Veszprém Megyei Levéltár): Helytörténet régen és ma –
intézményi feladatok és tapasztalatok a megyei levéltárak világából
10.40-11.00
Kávészünet
11.00-12.30
Fórum. Résztvevők: Gorjánác Rádojka (NEFMI Közgyűjteményi Főosztály,
Levéltári Osztály, főosztályvezető helyettes), Dr. Lakos János (vezető szakfelügyelő), Dr. Kenyeres István
(NKA Közgyűjteményi Kollégium, elnök) Tyekvicska Árpád (MLE, elnök), Dr. Molnár László (MFLSZ,
elnök), Décsey Sándor (Fiatal Levéltárosok Egyesülete Elnöke)
13.00-14.00
Ebéd
14.30-15.00
Gáborjáni Szabó Botond (igazgató, Tiszántúli Egyházkerület Múzeuma): A
Tiszántúli Egyházkerület Múzeuma megújult állandó kiállításának helytörténeti vonatkozásai
15.00-15.30
Smohay András (igazgató, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum): A
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Szilárdfy Zoltán-gyűjteménye
15.30-16.00
Vukovits Koszta (gyűjteményvezető, szentendrei Szerb Egyházi Múzeum):
Helytörténeti és családtörténeti kutatások és kutatási programok a szentendrei Szerb Ortodox
Egyházmegyei Levéltárban
16.00-16.30
Kávészünet
16.30-16.50
Vajk Ádám (igazgató, Győri Egyházmegyei Levéltár): TÁMOP pályázati
tapasztalatok és további tervek Győrben
16.50-17.10
Dr. Lakatos Andor (levéltárvezető, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár):
Családkutatás-helytörténet TÁMOP pályázati foglalkozások keretében
17.10-17.30
Kérdések, hozzászólások
18.00-19.00
Vacsora
Július 11. szerda (szakmai kirándulás és konferencia Beregszászon)
7.00-10.00
Utazás Beregszászra (reggeli úticsomagban)
11.00-12.30
Határon túli kollégák beszámolói: Kész Géza (Kárpátaljai Református
Egyházkerület Múzeuma és Levéltára), Csatáry György (II. Rákóczi Ferenc
Főiskola, Beregszász),
12.30-14.00
Városnézés, ebéd
14.00Visszaút Debrecenbe
Július 12. csütörtök (hazautazás)

