
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

az NKA 204108/01568 számú pályázatához 

Arcok és könyvek a történelemtudomány műhelyéből 6., 2019–2020 

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 

 

A megvalósult programok  

Az egyes programokról részletes leírást és képeket találnak a honlapunkra mutató linkeket 

követve.  

Megvalósulás 

ideje 

Program címe Megjegyzés 

2019.10.14. 

 

Bemutatkozik a Jósa András Múzeum Helytörténeti 

Gyűjteménye 

Előadó: Mohácsi Endre főmúzeológus, osztályvezető, 

JAM 

https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/latogatas_a_muze

umi_raktarakban  

pályázat terhére elszámolt 

költsége nem volt 

2019.11.18. 

 

Levéltár-történeti nap. Emlékezés dr. Hársfalvi Péterre, 

Ófehértó története c. monográfia bemutatója 

https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/ofehertoinak_lenni

_jo  

pályázat terhére elszámolt 

költsége nem volt 

2019.12.02. 

 

A megyebeli romák kutatója, Nagy Pál és írásai. 

Könyvbemutató 

Vendég/Előadó: dr. Nagy Pál 

https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/konyvbemutato_2  

pályázat terhére elszámolt 

költsége nem volt 

2020.01.22. 

 

Bemutatkozik a Himnusz őrzőhelye, az OSZK és 

Kézirattára 

Vendég/Előadó: Lipthay Endre osztályvezető, OSZK 

https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/az_oszk_kezirattar

a  

 

2020.02.24. 

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja  

Előadó: Gottfried Barna, főlevéltáros MNL SzSzBML 

https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/konyvbemutato_3  

pályázat terhére elszámolt 

költsége nem volt 

 

Online rendezvények: 

 
Megvalósulás ideje Közreműködő, Cím Megtekintés

* 

2020.06.26. Fociról és történelemről  - dr. Takács Tiborral 

https://www.facebook.com/mnlszszbml/posts/3117767428301875  
812 

2020.09.24. Levéltári nap  

Előadások: 

Dr. habil. Zsoldos Ildikó (intézetvezető egyetemi docens, 

Nyíregyházi Egyetem): Trianon következményei Vécsey László 

ungszennai uradalmában  

Dr. Bene János (c. múzeumigazgató, Jósa András Múzeum): 

Mácsától Tiborszállásig - egy Károlyi gróf sorsa Trianon 
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árnyékában  

Dancs György (főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola): „Csak a kötelezettségekben lehet köztünk 

különbség…” Báró Perényi Zsigmond – egy főnemesi család 

sarjának politikai pályafutása az első világháborút követően 

Katona Csaba (tudományos munkatárs, MTA BTK 

Történettudományi Intézet): A trianoni összeomlás naplókban és 

emlékiratokban 

Szemán László (levéltáros, MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levéltára): Trianon sorsüldözöttjei. Menekültek és vagonlakók 

Nyíregyházán 1920–ban 

Trianon arcai. Naplók, visszaemlékezések, levelek. Libri Kiadó, 

2018. (dr. Schmidt Anikó, dr. Balogh János Mátyás) 

https://www.facebook.com/watch/mnlszszbml/248942416466357/  

2020.10.30. Dr. Kovács László Attila – A reformáció nyomai az evangélikus 

oktatásban Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

https://www.facebook.com/mnlszszbml/posts/3467448136667134  

392 

2020.12.07. Avar Anton – Beregi címereslevelek a Magyar Nemzeti 

Levéltárban 

https://www.facebook.com/mnlszszbml/posts/3573373889407891  

765 

*Élettartam videómegtekintés Élettartam: A videót összesen ennyi alkalommal nézték 3 

másodpercnél tovább. (Teljes szám) 2020. december 31-i állapot 

Közreműködők 

A meghívott vendégekkel kollégáink beszélgettek. A rendezvények kutatótermünkben 

(Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) zajlottak, a pandémiás helyzet miatt 2020 júniusától a levéltár 

Facebook-oldalán vetítettük le az előadásokat. 

 

A programok népszerűsítése és sajtómegjelenések 

Minden rendezvényünkhöz készítünk a program témájához meghívót és egy rövid 

kommünikével közzétesszük honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon. Az ajánlót 

elektronikusan eljuttatjuk a helyi sajtónak, így a sorozat minden programjáról jelent meg 

rövid hír. A médiában megjelent híreket összegyűjtve közzétettük honlapunkon is az egyes 

rendezvényekről szóló beszámolókban.  

 

Résztvevők száma és összetétele 

Rendezvényeinket 20-30 fő látogatta. Egy részük állandó vendégünk, akik főleg nyugdíjasok 

és a városi közgyűjtemények, közművelődési intézmények munkatársai, míg mások az 

aktuális téma iránt érdeklődő résztvevők, iskolai csoportok.  

Az online videók megtekintési adatait ld. fenti táblázatban. 
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A programok értékelése, szakmai hatása 

Fontos számunkra a helyi közművelődésben való részvétel, tartalmas és értékes programok 

felkínálása a levéltár és a kutatás iránt érdeklődőknek.  

A 2020. év a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a rendezvények fizikai megvalósítását, 

így az online térbe helyeztük át. Ezzel azonban olyanokhoz is eljuthattunk, akik korábban a 

távolság vagy az idő miatt nem tudtak személyesen eljutni programjainkra. 

Úgy véljük, hogy sikerült pénzügyileg is jól gazdálkodni. Az elnyert összegből előadóink 

honorálását igyekeztünk biztosítani. 

Köszönjük a Kollégium támogatását! 

 

 

 

Nyíregyháza, 2021. február 8. 

 

 

Kujbusné dr. Mecsei Éva 

igazgató 

  



 

1. melléklet Képek a rendezvények megvalósulásáról 

 
2019. 10.14. 
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2020.01.22. 
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2. sz. melléklet: 

 

A szakmai beszámoló elérhető honlapunkon az alábbi linken: 

 

https://mnl.gov.hu/download/file/fid/606976 

 

 

Továbbá elérhető a Hungaricana portálon a pályázati beszámolók között is:  

 

https://mnl.gov.hu/download/file/fid/606976

