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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a  

Püspökladány Anno helytörténeti honlap (www.puspokladanyanno.hu) és 

digitális gyűjteménye 

„[nemzeti érték megnevezése]”  

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételére 

 

Készítette: 

.…..….     MEGYASZAI SZILVIA    ......... (név) 

................................................................ (aláírás) 

......    PÜSPÖKLADÁNY   ...... (település, dátum) 

 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1.  A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 Megyaszai Szilvia 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név:   Megyaszai Szilvia 

Levelezési cím: Polgármesteri Hivatal Titkárságán megadva 

Telefonszám:  Polgármesteri Hivatal Titkárságán megadva 

E-mail cím:  Polgármesteri Hivatal Titkárságán megadva 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.  A nemzeti érték megnevezése:  

Püspökladány Anno helytörténeti honlap (www.puspokladanyanno.hu) és digitális 

gyűjteménye 
 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

 
 □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki megoldások  X kulturális örökség  □ sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

http://www.puspokladanyanno.hu/
http://www.puspokladanyanno.hu/
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3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

A www.puspokladanyanno.hu (vagy másképpen http://puspokladanyanno.hu/ ) 

internetes webhelyen 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 

 X települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A www.puspokladanyanno.hu internetes címen elérhető Püspökladány Anno honlap 

Püspökladány város első helytörténeti honlapja, mely 2012. június 1-én született meg, 3 

magánszemély áldozatos munkája révén. A honlap célja: Püspökladány múltjának 

bemutatása, helytörténeti és családtörténeti értékeinek összegyűjtése, megőrzése és 

közkinccsé tétele, a magánszemélyek és intézmények, egyesületek, egyéb közösségek 

birtokában lévő magán- és közgyűjtemények, azok darabjainak (fényképek, mozgóképek, 

hangfelvételek, tárgyi emlékek, információk, publikációk, történetek stb) elektronikus 

gyűjteménybe rendezése, megismertetése és megőrzése az utókor számára. A honlap 

méltó módon igyekszik emléket állítani Püspökladány egykor élt szülötteinek, feladatának 

tekinti a helytörténeti kiadványok, illetve jelentősebb helytörténeti események, 

rendezvények bemutatását is. A település múltját nemcsak régi képek idézik meg a 

honlapon, hanem a melléjük szerkesztett helytörténeti ismeretek, olvasói 

visszaemlékezések és az új kutatási eredmények is, emellett mozgóképek is színesítik a 

gyűjteményt. A régi képek, dokumentumok, iratok, térképek, korabeli könyvek, 

kiadványok, folyóiratok, történettel rendelkező emlék-, illetve használati tárgyak és 

helytörténeti ismeretek mellett például máshol fellelhető, de kevésbé ismert 

püspökladányi témájú publikációk elérhetőségei (linkjei), család- és élettörténetek, 

püspökladányi versek, a középületek, közterek régi fényképfelvételei, a város köztéri 

alkotásai, eltűnő települési értékei bemutatása is megtalálható a honlapon. Az eddig 

megjelent helytörténeti kiadványok (ismeretek) feldolgozása mellett új kutatási 

eredmények publikálására is lehetőség van a weboldalon. A honlap szerkezeti felépítését, 

tartalmát a 6. számú melléklet részletezi.  

 

A Püspökladány Anno honlap arculatának kialakítását, a honlap elkészítését Burzukné 

Szilágyi Edit végezte, aki az induláshoz szükséges szerkesztési munkákat is ellátta, s egy 

színvonalas weboldalt (honlapot) hozott létre. A honlap indulásához Megyaszai Szilvia a 

helytörténeti anyagok összeállítását végezte elsősorban, Farkas Ildikó a képek 

szkennelését. Sok olvasói hozzászólás, visszaemlékezés és magánszemélyek által 

felajánlott családi fotó került átvételre egy lokálpatrióta közösség internetes oldaláról is. A 

honlap indulásakor a Karacs Ferenc Múzeumtól is érkeztek digitális képek a 

gyűjteménybe, melyek megjelentetését a Karacs Ferenc Múzeum akkori fenntartója – a 

debreceni Déri Múzeum képviseletében Dr. Lakner Lajos igazgató úr – engedélyezte, 

valamint későbbi fenntartója, Püspökladány Város Önkormányzatának képviseletében 

Dombi Imréné polgármester asszony is jóváhagyta. 

 

http://www.puspokladanyanno.hu/
http://www.puspokladanyanno.hu/
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A honlap digitális gyűjteménye, tudástára, s menürendszerének szerkezete a sokszorosára 

nőtt az indulás óta - az elmúlt három évben - mely az érdeklődő püspökladányi olvasó-

közösség nem lankadó érdeklődését és figyelmét, lokálpatrióta elhivatottságát, s a honlap 

szerkesztőjének kitartását tükrözi.  

A honlap 3 éves fennállása alatt több, mint 100 magánszemély és intézmény, szervezet, 

egyesület biztosította magán-, vagy közgyűjteménye darabjait, illetve tudását a honlap 

digitális gyűjteménye számára. Nevük felsorolása a 7. számú mellékletben olvasható. A 

fényképek, kép- és hangfelvételek, információk, történetek mellett sok honlap-olvasó és 

szakember (helytörténész, történész, kutató stb) bocsátotta a honlap rendelkezésére 

püspökladányi vonatkozású család-, és helytörténeti kutatási anyagait, publikációit 

(szellemi termékeit) is, több személy állandó jelleggel publikál a weblap felületén. Ma 

már nemcsak digitális gyűjteménnyel, de tárgyi emlékekkel is rendelkezik a honlap (régi 

könyvek, kiadványok, I. világháborús hadialbumok, képeslapok, dokumentumok) mely 

felajánlásoknak és főleg a szerkesztő gyűjtőmunkájának, áldozatvállalásának köszönhető. 

A honlapon jelentős gyűjtőmunka folyik Püspökladány I. és II. világháborús időszaka 

vonatkozásában, és a tárgyi emlékek digitalizálása, a kutatási anyagok publikálása mellett 

a helyi katonaősök emlékének ápolása is kiemelt jelentőséget kap, ezzel kapcsolatban 

országos az érdeklődés és a szakmai támogatás (e körben külön kiemelném az 

ajánlóleveleket kibocsátó szervezetek, intézmények elvi támogatását).  

A honlap és annak gyűjteménye Püspökladány első és ezidáig egyetlen ilyen jellegű 

(elsősorban magángyűjteményekre épülő), méretű és külső szakértők által is elismert, 

támogatott elektronikus helytörténeti tudásbázisa. Tartalma folyamatosan bővülő, 

ingyenesen és bárki számára szabadon elérhető. A gyűjtemény alkalmas 

ismeretterjesztésre, iskolai oktatás céljára is (helytörténeti ismeretek). Tartalma jól 

áttekinthető menüpontokra tagozódik, tárgyszavas keresésre is alkalmat ad. Lehetőség van 

az olvasók véleményének kifejtésére, a hozzászólás-ablakok révén folyamatos a 

visszacsatolás a honlap „használói” részéről. Statisztikai mutatói magasak, jelzik 

Püspökladány lakóinak és az innen elszármazott embereknek az igényét a gyűjtemény 

iránt és a megelégedését is (megtekinthető: Statisztika és Vendégkönyv menüpontok a 

honlapon).  

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap a helyi intézményekkel is jó kapcsolat 

kialakítására törekszik. Így például a honlap közreműködőként vett részt a Karacs Ferenc 

Múzeum 2012. évi Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvényén, valamint a 2014. évi 

„Nagy Háború a Sárréten” című kiállításához ajánlotta fel tárgyi gyűjteménye jelentős 

részét. A honlap a Püspökladányi Hírek újságba minden esetben készségesen biztosít 

helytörténeti jellegű összeállításokat, a Ladány Tv felkéréseinek is örömmel tesz eleget.  

A honlap gyűjteményéből számtalan összeállítás került felajánlásra illetve közreadásra a 

2013. évi Püspökladányi Kalendáriumban is (például Püspökladány története, 

Egypercesek, A ladányi strandról, Kiss Sándor története, Emlékek szárnyán a régi 

Püspökladányba, Kenyérlángos címmel, valamint számtalan régi kép is). A Püspökladány 

Anno honlapon Püspökladány Város Önkormányzata hivatalos honlapjának és a múzeum 

honlapjának a logója is megtalálható (közvetlenül megnyithatóak). 
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A honlap digitális gyűjteményét és szellemi tőkéjét egy közösség biztosítja (Püspökladány 

lakói, az elszármazott magánszemélyek, püspökladányi vonatkozású gyűjteményeket 

birtokló intézmények, szervezetek, valamint a kutatók, az alkalmi, vagy állandó szerzők), 

önkéntes alapon és térítésmentesen, a gyűjtemény tartalmához bárki hozzájárulhat. A 

Püspökladány Anno helytörténeti honlap célja az objektív és tárgyilagos ismeretterjesztés.  

A honlap non-profit jelleggel, bevétel nélkül, magánerőből üzemel indulása óta. A honlap 

és a gyűjtemény kezelésével (gyűjtőmunka, szerkesztés, kapcsolattartás, képviselet stb.) 

kapcsolatos feladatokat 2012. szeptembere óta egy magánszemély végzi, koordinálja (nem 

munka-, vagy egyéb jogviszonyban, pusztán önkéntesként, szabadidejében, tiszteletdíj, 

térítés nélkül). Egy helyi vállalkozás nagylelkű felajánlásának köszönhetően a honlap 

technikai háttere zökkenőmentesen üzemel, minden egyéb üzemeltetési, működési 

költséget, a tartalombővítéshez szükséges kutatási költséget, kiadványbeszerzést stb. a 

honlap szerkesztője finanszírozza magánerőből.  

Személyi háttér: 

- Megyaszai Szilvia (Püspökladány): alapító, szerkesztő (2012. szeptembertől), a honlap 

működtetője, kapcsolattartója, képviselője, s emellett helytörténeti állandó szerzője. Aktív tag. 

- Burzukné Szilágyi Edit (Püspökladány): alapító, szerkesztő (2012. augusztusig), a honlap 

készítője, design. 2012 augusztusa óta pártoló tag, szükség esetén technikai segítségnyújtás.  

- Farkas Ildikó: alapító, 2012. augusztus óta inaktív tag. 

Technikai háttér:  

- Alföldnet Bt. (Püspökladány) 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A Püspökladány Anno honlap elsősorban a püspökladányiak, a Püspökladányból 

elszármazott illetve püspökladányi emlékekkel rendelkező magánszemélyek birtokában 

lévő egyedi család- és helytörténeti értékek, kutatói szellemi értékek hatalmas tárházát, 

digitális gyűjteményét hozta létre, hiánypótló jelleggel. A magánszemélyek birtokában 

lévő tárgyi és szellemi, családi, illetve helytörténeti értékek úgy válnak egy komplex és 

mindenki számára elérhető gyűjtemény részévé, s ezáltal közösségi értékké – széles 

körben, nagy mennyiségben és időtállóan – hogy eközben nem válnak effektíve egy 

közgyűjtemény részévé. Mivel a Püspökladány Anno honlap elektronikus gyűjteménye 

nem közgyűjtemény, hanem önkéntes és áldozatos munkával, magánerőből és önzetlen 

elhivatottságból létrejött „közösségi gyűjtemény”, ezért kiemelt figyelmet és védelmet 

érdemel. A honlap egyedülálló püspökladányi szellemi tudásbázist képvisel, melynek 

része az a szellemi tőke is, amely nemcsak helyi, de a település határain túlról érkező 

helytörténeti kutatások, publikációk, gyűjtőmunka formájában gyarapítja Püspökladány 

múltra vonatkozó ismereteit, hagyományait, értékeit. A Püspökladány Anno helytörténeti 

honlap az ország különböző pontjairól érkező, külső kutatói tevékenységet, szaktudást, 

helyben pótolhatatlan helytörténeti információkat is felkutat és hoz a település helyi 

tudástárába, az itt találhatóak mellé. A honlap szakmai kapcsolatrendszerének 

köszönhetően a helyi köztemető fejfáiról budapesti kutató, a helyi téglagyártást is érintő 
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ismeretekről hajdúszoboszlói kutató, a II. világháború püspökladányi eseményeiről 

debreceni kutató írt értékes és színvonalas publikációt a Püspökladány Anno honlap 

számára; I. világháborús helyi adatok, információk pedig számos budapesti, valamint 

debreceni kutatótól és kutatóhelyről is érkeztek, melyek Püspökladány város szellemi és 

kulturális örökségét is gazdagítják. Megbecsülésre és tiszteletre méltó ez a segítő szándék 

is, amely a Püspökladány Anno honlap csatornáin keresztül – a nem püspökladányi 

kutatók által – Püspökladányba érkezik, önzetlenül!  

A honlap tevékenysége és gyűjteménye kiegészíti a helyi intézmények tevékenységét és 

gyűjteményeit, nem párhuzamos, hanem hiánypótló, s a partnerek visszajelzése szerint 

kivételes, „ismeretterjesztő munkája példaértékű”, „más virtuális helytörténeti 

gyűjteményeknek is követendő például szolgálhat” (idézet a mellékelt ajánlólevelekből). 

A honlap népszerűsége, szakmai támogatottsága és elismertsége, objektív és széles 

spektrumú tudásbázisa Püspökladány város kulturális szellemi értékét növeli, kulturális 

örökségének részét képezi.  

A gyűjtemény és a hozzá kapcsolódó kutatómunka nemcsak a püspökladányi olvasók 

körében ismert, hanem országszerte és országhatáron átnyúló érdeklődés is övezi, ezt 

jelzik a támogató olvasói vélemények, a statisztikai mutatók, illetve a Püspökladányon 

kívüli megkeresések, szakmai kapcsolatok is.  

A honlap munkáját, gyűjteménye színvonalát szakmai szervezetek, szakemberek is 

támogatják, elismerik. Ez utóbbiak közül a jelentősebbek: 

- Nagy Háború blog tudományos weboldal: szakmai támogatás (a honlap indulása óta); 

közös anyagok megjelentetése (a blogon és a honlapon); a Püspökladány Anno honlap 

gyűjteményében található anyagok publikálási lehetősége a blogon (több alkalommal), a 

Püspökladány Anno honlap bannerének (elérhetőségének) kihelyezése a Nagy Háború 

blog internetes felületére.  

- Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány: szakmai támogatás (folyamatos) 

- Lánchíd rádió: érdeklődés a honlapon folyó munka iránt - 2013. 02. 15., riport  

- Katonaújság hadtörténelmi folyóirat: az újság által kiírt „Őseink emlékezete” pályázaton 

való sikeres részvétel püspökladányi helytörténeti témával (2013. ősz, Budapest), 

valamint publikálási lehetőség (több alkalommal) 

- Vitézi Rend társadalmi szervezet: elismerő oklevél (2014. 09. 08., Alcsútdoboz), 

valamint hivatalos lapjában való publikálás lehetősége (Vitézek Hírmondója 2014/4. szám). 

- Politikatörténeti Intézet: felkérés I. világháborús konferencián történő előadás 

megtartására a honlapon folyó gyűjtőmunkáról (2014. 09. 23., Budapest), negyedéves 

történeti szakfolyóiratban való publikálás lehetősége (Múltunk 2015/1.), a Püspökladány 

Anno honlap bannerének (elérhetőségének) kihelyezése a Hadszíntér és Hátország nevű I. 

világháborús tematikus honlap internetes felületére, Magyarok a Szovjetunióban 1914-

1941 elnevezésű adatbázissal való együttműködés. 
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- Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály: 

munkaértekezletén való részvétel lehetősége (2015. március 4., Budapest), valamint a 

Püspökladány Anno honlap tartalmának Honvédelmi Minisztérium közösségi oldala 

(Magyar Hadisírgondozás nevű Facebook-oldal) általi népszerűsítése (több alkalommal).  

- több budapesti, debreceni, szegedi és egyéb településeken tevékenykedő kutatókkal való 

szakmai kapcsolat, együttműködés.  

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap egyedi módon ötvözi több forrás kedvező 

tulajdonságait, értékeit, mint a közgyűjtemények püspökladányi vonatkozású emlékeit, a 

magánszektor birtokában lévő egyedi gyűjtemények körét, valamint a helyi és a 

földrajzilag távolabbi, speciális szaktudás értékét. 

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap komplex digitális gyűjteménye nem jelent 

meg nyomtatott formában. Előnye viszont, hogy tartalma folyamatosan gyarapítható, 

szabadon és ingyenesen, bárki számára és bárhol elérhető, kinyomtatva, digitálisan 

archiválható (használat feltétele: internetkapcsolat). 

 

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap és annak digitális gyűjteménye a magyar, 

ezen belül is a püspökladányi hagyományokhoz kapcsolódó, a közelmúlt során 

felhalmozott és megőrzött helytörténeti szellemi értéket, közösségi értéket képvisel. 

 

7.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források)  -  A honlap SAJTÓHÍREK című rovatában is 

megtalálhatóak (olvashatóak, megtekinthetőek) az alább felsorolt források! 

Sajtóhírek és publikációk, melyek szervesen kapcsolódnak a Püspökladány Anno 

honlaphoz és annak gyűjteményéhez (nyomtatott kiadványok és elektronikus sajtóban, 

honlapokon megjelenő cikkek, publikációk): 

 

- „Világháború, társadalom, emlékezet: Az emlékezet helyi működéséről, a helyi 

közösség bevonásának lehetőségeiről, a püspökladányi helytörténeti honlap példáján 

keresztül” (szerző: Megyaszai Szilvia) – Múltunk történeti szakfolyóirat 2015/1. 

száma (116-134. oldal) 

- „Minisztériumi munkaértekezletre kapott meghívást a Püspökladány Anno honlap 

szerkesztője” (szerző: Megyaszai Szilvia) – Püspökladányi Hírek 2015. április 15. 

(13. oldal) 

- „Sírhantok, temetők nyomában” (szerző: Megyaszai Szilvia) – Hajdú-Bihari Napló 

2015. április 11. (5. oldal) – Kivonat a Püspökladány Anno honlap gyűjteményében 

megjelent publikációból 

- http://www.haon.hu/puspokladany/sirhantok-temetok-nyomaban/2806862 - Haon.hu 

hírportál – Az előző cikk elektronikus változata  

- „Püspökladányi rekvirálók az I. világháború idején” (szerző: Megyaszai Szilvia) – 

http://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/10/puspokladanyi_rekviralok_az_i_vilaghaboru_id

ejen, Nagy Háború blog 2015. április 10. – A Püspökladány Anno honlap 

gyűjteményében megjelent anyag párhuzamos közlése 

http://www.haon.hu/puspokladany/sirhantok-temetok-nyomaban/2806862
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/10/puspokladanyi_rekviralok_az_i_vilaghaboru_idejen
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/10/puspokladanyi_rekviralok_az_i_vilaghaboru_idejen
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- Bemutatkozik a Püspökladány Anno honlap (szerző: Megyaszai Szilvia) – Civil 

kapcsolatok a hadisírgondozásban című munkaértekezleti kiadvány (Kiadó: 

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, 

Budapest, 2015. március.) 30. oldal  

- „Hegedűs József szanitéckatona története”  (szerző: Bálint Ferenc történész) –

http://komaromkatonai.blogspot.hu/2015/02/portre-1-hegedus-jozsef-

szaniteckatona.html, Komárom Katonái katonai hadtörténeti blog 2015. február 20. – 

A publikáció a Püspökladány Anno honlap adatközlése alapján készült. 

- “Egy püspökladányi család hagyatéka a Nagy Háborúból” (szerző: Megyaszai 

Szilvia),  

http://nagyhaboru.blog.hu/2015/02/13/egy_puspokladanyi_csalad_hagyateka_a_nagy_

haborubol, Nagy Háború blog 2015. február 13. – A Püspökladány Anno honlap 

gyűjteményében megjelent anyag párhuzamos közlése 

- “Beszámoló a Püspökladány Anno honlap első jótékonysági árveréséről” (szerző: 

Megyaszai Szilvia) – Püspökladányi Hírek 2015. február 3. (10. oldal) 

- “Bemutatja munkáját a Püspökladány Anno helytörténeti honlap szerkesztője” 

(szerző: Megyaszai Szilvia) – Vitézek Hírmondója XI. évfolyam 2014/4. szám (15-18. 

oldal) 

- “A református otthon kapta, ők továbbadták” (szerző: HBN) – Hajdú-Bihari Napló 

2014. december 29. (5. oldal) – Beszámoló a Püspökladány Anno honlap első 

jótékonysági árveréséről, a honlap bemutatásával 

- http://www.haon.hu/beteg-gyermeke-a-segitseg/2727182 - Haon.hu hírportál – Az 

előző cikk elektronikus változata  

- „A háziezred emlékeiért” (szerző: HBN) – Hajdú-Bihari Napló 2014. december 12. 

(8. oldal) – A püspökladányi katonákat is besorozó debreceni gyalogezred adatainak 

gyűjtése a Püspökladány Anno honlapon, felhívás 

- http://www.haon.hu/debrecen/debrecen-haziezredenek-emlekei/2718794 - Haon.hu 

hírportál – Az előző cikk elektronikus változata  

- “A Püspökladány Anno honlapon folyó I. világháborús gyűjtőmunka tapasztalatai egy 

országos tudományos konferencián” (szerző: Megyaszai Szilvia) – Püspökladányi 

Hírek 2014. október 7. (11. oldal) – Beszámoló a Politikatörténeti Intézet 

konferenciáján elhangzott, a Püspökladány Anno honlapon folyó gyűjtőmunkáról 

szóló előadásról 

- „Világháború, társadalom, emlékezet - konferencia beszámoló” (szerző: Kaba Eszter) 

– http://ujkor.hu/content/vil%C3%A1ghaboru-tarsadalom-emlekezet-konferencia – 

Újkor.hu történettudományi honlap 2014. október 4. - A Politikatörténeti Intézetben 

tartott Világháború, társadalom, emlékezet című konferenciáról szóló beszámoló, 

melyen a Püspökladány Anno honlapon folyó I. világháborús kutatásról is beszámolt a 

honlap szerkesztője 

- „Beszámoló a műhelykonferenciáról (szerző: Takács Róbert) –  

http://elsovh.hu/beszamolo-a-muhelykonferenciarol/ - Hadszíntér és hátország nevű 

tematikus honlap 2014. szeptember 23. – A Politikatörténeti Intézetben tartott 

Világháború, társadalom, emlékezet című konferenciáról szóló beszámoló, melyen a 

Püspökladány Anno honlapon folyó I. világháborús kutatásról is beszámolt a honlap 

szerkesztője 

- Az I. világháború hajdúdorogi hősei és áldozatai (szerző: Lázár Tibor Zoltán, 

Hajdúdorog, 2014) című könyv 12-30. oldalain a Püspökladány Anno honlapon 

http://komaromkatonai.blogspot.hu/2015/02/portre-1-hegedus-jozsef-szaniteckatona.html
http://komaromkatonai.blogspot.hu/2015/02/portre-1-hegedus-jozsef-szaniteckatona.html
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/02/13/egy_puspokladanyi_csalad_hagyateka_a_nagy_haborubol
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/02/13/egy_puspokladanyi_csalad_hagyateka_a_nagy_haborubol
http://www.haon.hu/beteg-gyermeke-a-segitseg/2727182
http://www.haon.hu/debrecen/debrecen-haziezredenek-emlekei/2718794
http://ujkor.hu/content/vil%C3%A1ghaboru-tarsadalom-emlekezet-konferencia
http://elsovh.hu/beszamolo-a-muhelykonferenciarol/
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megjelent publikáció közlése: A debreceni 39. gyalogezred első világháborús története 

(12-21. old.), József főherceg hadtestparancsnok visszaemlékezése a 39. 

gyalogezredről (22-30. old.) - (szerző: Megyaszai Szilvia) 

- “Egy „láthatatlan‟ emléktábla története” (szerző: Megyaszai Szilvia) – Katonaújság 

2014. augusztusi száma (12-17. oldal)   

- „A Nagy Háború püspökladányi áldozatairól, a Hősök szobráról”  (szerző: Megyaszai 

Szilvia) – Katonaújság 2014. áprilisi száma (34-43. oldal)  

- „A közös emlékezet ereje” (szerző: HBN) – Alcím: “Helytörténeti gyűjtemény “épül” 

az interneten, pusztán lelkesedésből” – Hajdú-Bihari Napló 2014. február 8. (4. oldal) 

– Ismertető a Püspökladány Anno honlap első két évéről 

- http://www.haon.hu/a-kozos-emlekezet-ereje/2475433 - Haon.hu hírportál – Az 

előző cikk elektronikus változata  

-  „A háborúk névtelen hősei” (szerző: TRS) – Püspökladányi Hírek 2013. december 3. 

(8. oldal) – A Katonaújság “Őseink emlékezete″ című országos pályázatán elért 

eredményről, a nyertes püspökladányi pályaműről, mely a Püspökladány Anno honlap 

gyűjteményében is olvasható (Megyaszai Szilvia pályaműve helytörténeti témában) 

- „A háborúk névtelen hősei” (szerző: Megyaszai Szilvia) – Katonaújság 2013. 

októberi száma (30-37. oldal) –  Püspökladányi család- és helytörténeti összeállítás 

(Az “Őseink emlékezete″ című országos pályázat püspökladányi pályaműve), mely a 

Püspökladány Anno honlap gyűjteményében is olvasható 

- „Egy doberdói vitéz éneke” (szerző: Megyaszai Szilvia) –   

http://nagyhaboru.blog.hu/2013/08/21/egy_doberdoi_vitez_eneke –   Nagy Háború 

blog 2013. augusztus 21. – A Püspökladány Anno honlap gyűjteménye egyik tárgyi 

emlékének bemutatása  

- „Az első püspökladányi újság  1896/97-ből” (szerző: Megyaszai Szilvia) –  

Püspökladányi Hírek 2013. január 30. (13-14. oldal) – A Püspökladány Anno honlap 

gyűjteményében megjelent publikáció közlése  

- “Emlékek szárnyán a régi Püspökladányba…” (szerző: Megyaszai Szilvia) –  

Püspökladányi Kalendárium 2013. esztendőre, 2012. december (137-141. oldal) – A 

Püspökladány Anno honlap első féléves működéséről szóló beszámoló, ezenkívül a 

honlap gyűjteményéből további összeállítások is megjelentek a kiadványban  

- “A világot behoztam a lakásomba…” Gondolatok Kecskés Gyuláról (szerző: 

Megyaszai Szilvia)  – Püspökladányi Hírek 2012. október 30. (11-12. oldal) – A 

Püspökladány Anno honlap gyűjteményében megjelent publikáció közlése   

Televízió- és rádióriportok a Püspökladány Anno honlap munkájáról, gyűjteményével 

kapcsolatban: 

- Ladány Tv 2013. november végi adása, riportműsor: Az országos terjesztésű 

Katonaújságban megjelent püspökladányi hely- és családtörténeti kutatási anyagról és 

a püspökladányi nyertes pályaműről, mely a Püspökladány Anno honlap 

gyűjteményében is megtalálható 

- Lánchíd Rádió 2013. február 15., Reggeli hírjárat című műsor: Beszélgetés a 

Püspökladány Anno honlapon folyó I. világháborús gyűjtőmunkáról  

- Ladány Tv 2013. februári adása, riportműsor: Az első világháború püspökladányi 

katonáiról, a Püspökladány Anno honlapon folyó kutatásról 

http://www.haon.hu/a-kozos-emlekezet-ereje/2475433
http://nagyhaboru.blog.hu/2013/08/21/egy_doberdoi_vitez_eneke
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- Ladány Tv 2013. januári adása, riportműsor: Kecskés Gyula püspökladányi 

helytörténeti könyvéről 

- Ladány Tv 2012. augusztusi adása, riportműsor: A Püspökladány Anno honlapról, 

annak munkájáról 

- Sárrét FM Rádió 2012. augusztus 3., Főtér című műsor: Interjú a Püspökladány Anno 

honlap munkájáról 

- Ladány Tv 2012. júliusi adása, riportműsor: A Püspökladány Anno honlap 

bemutatkozása a Múzeumok Éjszakáján 

8.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

www.puspokladanyanno.hu vagy másképpen 

http://puspokladanyanno.hu/ 

http://www.puspokladanyanno.hu/
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III. 

MELLÉKLETEK 

1.  Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap (www.puspokladanyanno.hu) nyitó-oldalának 

részlete: 

 

 

2.  A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) 

bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló 

levelek 

I. A Püspökladány Anno helytörténeti honlap és elektronikus gyűjteménye Püspökladányi 

Települési Értéktárba vételét támogató, ajánló levelek (kérelemhez csatolva): 

- (1) Dr. Töll László ezredes úr, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és 

Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezetőjének támogató levele (Budapest) 

- (2) Polyák András alezredes úr, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni 

Szervezete elnökének támogató levele (Debrecen) 

- (3) Pintér Tamás történész, a Nagy Háború blog főszerkesztője, a Nagy Háború 

Kutatásért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökének támogató levele (Budapest) 

- (4) Földes György főigazgató, a Politikatörténeti Intézet főigazgatójának támogató 

levele (Budapest) 

 

http://www.puspokladanyanno.hu/
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II. Egyéb dokumentum, mely a Püspökladány Anno honlap tevékenységéhez kapcsolódik: 

- (5) Horváth Csaba, a Vitézi Rend magyarországi országos törzskapitánya elismerő 

okiratának másolata  

III. A honlap tartalmával kapcsolatos mellékletek: 

-  (6) A honlap tartalmának, szerkezetének, menürendszerének felépítése (folyamatosan 

bővülő tartalom és menüpontok!) 

- (7) A honlapon közétett fotók, kép- és hangfelvételek tulajdonosai, publikációk 

készítői, szakmai kapcsolatok 

 

3.  A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

(8) Hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

 

Megyaszai Szilvia 


