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A programban résztvevők
- ismerkedjenek
településük kegyeleti kultúrájával
a helyi egyházak kegyeleti kultúrában betöltött szerepével
az egyházak vallási szerepén túl ismerjék meg azok hivatalszerű működését
Balmazújváros helytörténeti irodalmával
a helyi helytörténetkutatók munkásságával
a temetkezésekre vonatkozó magyar törvényekkel, rendeletekkel (a helyi ilyen
vonatkozású rendeletekkel is, ha vannak!)
Balmazújváros múltjával, különösen a Nagy Háború időszakára vonatkozóan
helytörténeti és irodalmi vonatkozásban egyaránt (Veres Péter: A Balogh család története c.
munka)
-

-

-

végezzenek önszerveződő módon kutatómunkát az előző felsorolás szerint, kiegészítve az
alábbiakkal
o felhagyott balmazújvárosi temetők történetéről
o a hadfogadás szerinti ezredek történetéről, amelyekben a balmazújvárosi katonák
döntő módon szolgáltak a Nagy Háborúban
o kutatassák fel azokat a személyeket, akik katonai szolgálatot láttak el
Balmazújvárosból a Nagy Háború harcterein
 kutatómunka helyben (Historia Domus, Canonica Visitatio, püspöki jelentések,
presbiteri jegyzőkönyvek, egykori izraelita hitközség fellelhető temetőre
vonatkozó okmányai, helyben fellelhető anyakönyvek, stb.), temetők
esetlegesen fellelhető dokumentumai
 szükség esetén kutatómunka a megyeszékhely közgyűjteményeiben
(egyházi levéltárak, MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, szükség esetén
mormon anyakönyvi adatbázis, stb.)
a helyben felállított emlékmű adatait egészítsék ki (maguk a nevek önmagukban nem
„beszédesek”), esetleges családi vonatkozásoknak különösen örülnék!
kutatómunkájuk eredményét jól áttekinthető adatbázisban foglalják össze külső szakmai
segítséggel
az elkészített adatbázis a későbbiekben legyen alkalmas a helyi oktatási intézményekben a
korszak oktatásánál
kutatómunkájuk eredményét megfelelő formában tárják nyilvánosság elé (digitális kiadvány?,
ifjúsági konferencia?)
munkájuk eredményének közreadását szervezzék ünnepi környezetbe (katonai tiszteletadás,
a téma iránt érdeklődők meghívása stb.)
tevékenységüket végig önállóan, de felnőtt hozzáértők irányítása mellett végezzék felkészült
helyi instruktor(ok) irányítása mellett
kész munkájukat megjelenésre alkalmas formában elsősorban a bocskaikonyvtar.hu tematikus
oldalon fogjuk tárolni, de csak a helyi ünnepi eseményeket követően fogjuk közreadni
Valamennyi várható tevékenységükről az érintett partnereket előre értesítjük! A munka teljes
időtartama alatt megtartjuk az önszerveződő diákmunka jellegét. Külső beavatkozást csak
nagyon indokolt esetben fogunk eszközölni.

A program végig vitelének várható hatásai:
-

Balmazújváros lesz az első olyan magyar település, aminek első világháborús elsődleges
adatfeltárását helyi középiskolás korosztály végzi el.
A helyi diákok önszerveződő képessége erősödik.
Jártasak lesznek a helytörténeti kutatómunka egyes fázisaiban.
Külső behatás nélkül szereznek helytörténeti ismereteket.
Új oldalról ismerik meg a helyi egyházak, önkormányzat, továbbá a más jellegű gyűjtemények,
közgyűjtemények munkáját.
Szükség esetén a kutatómunkát a település határán kívülre is kiterjesztik.
Nagyon sajátos (közösségi) munkát végeznek helyi közösségükért.
Településhez való kötődésük, hazaszeretetük erősödik.
Újszerű (helytörténet) oktatást segítő oktatási segédeszközt hoznak létre személyes
munkájukkal.
Szervezői, kutatói, protokolláris stb. képességekre tesznek szert.
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