
 
 Szervezetünk kiemelt feladata az alakulat munkájának segítése, amit együttműködési 
megállapodás is alátámaszt. 2021. évi munkánkat is ez az alapelv határozta meg. Sajnálatos módon a 
járványhelyzet nagyon komolyan korlátozta tevékenységünket, ami nem csak a mi szervezetünkben, 
hanem országosan is éreztette hatását. Különösen a rendezvények számában és körülményeiben. 
 A január 12-i doni megemlékezés szervezését szervezetünk vállalta. Alakulatunknál és 
városunkban a pár évvel ezelőtti kezdeményezésünk napjainkra meghonosodott.  

 

 
 
 https://honvedelem.hu/hirek/emlekezes-a-doni-hosokre.html  
 
 Szervezeti életünk is járványfüggően alakult. Csak ebben az évben sikerült közgyűlésünket 
megtartani, elnököt választani. A HTBK DSZ elnöke Vantal Zsolt ezredes úr lett. Elnökségünkben is 
változott. Martinkovits Katalin helyére Turcsán Judit került. Szekcióink munkavégzésére nem lehet 
panaszunk.  
https://www.haon.hu/helyi-kozelet/2021/09/uj-elnokot-valasztott-a-honvedseg-es-tarsadalom-
barati-kor-debreceni-szervezete 
  
 A Debreceni Honvéd Táncegyüttes már hagyományosan színesítette fellépéseivel alakulatunk, 
városunk és az ország több településének számos rendezvényét. Az Amatőr Alkotók Mednyánszky Köre 
kiállításokon mutatkozott be. Alkotótáborokban is gyarapíthatták tudásukat, ismereteiket. Katonai 
hagyományőrzőink jelenléti oktatás hiányában ugyan nem tudták folytatni munkájukat a Kratochvil 
Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban, azonban nagyon erős évet tudhatnak maguk mögött. 
Szállítókapacitásuk bővítésével még több helyre tudnának eljutni. Hagyományőrző tevékenységüket 
jól felépített ismeretterjesztő munkával erősítik. 
 

 
 
 
 A HTBK DSZ is megvizsgálta a honvédelmi nevelésben való részvételének lehetőségeit. Arra a 
megállapításra jutottunk, hogy az általunk eddigiekben is végzett hadisírgondozásba, hadisírkutatásba 
a továbbiakban is igyekszünk minél több fiatalt bevonni közösségért végzett munka keretében. Eddigi 
tapasztalataink nagyon kedvezőek.  
https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/hirek/tiszteletadas_napja_balmazujvaroson  
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 A munkában résztvevő középiskolás korosztályhoz tartozók életkoruknak megfelelő feladatokat 
kaptak, azokat eredményesen és lelkesen oldották meg. Mind az adatfeltárás, mind pedig a konkrét 
(fizikai) hadisírgondozás lehetőséget ad a honvédelmi nevelés egy szegmensének gyakorlására, ami 
leggyakrabban konkrét településhez köthető. A jövőben lehetőségeink függvényében szélesíteni és 
jobban népszerűsíteni fogjuk ezt a szolgáltatásunkat. 
 
 2021-ben nagyon kiemelkedő feladata volt a szervezeti keretünkben is tevékenykedő 
„Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoportnak. Részt vehettünk a „Szovjetunióba hurcolt 
magyar hadifoglyok és internáltak nyilvántartó lapjainak elektronikus forráskiadása és magyar nyelvű 
tartalmi kivonata” összeállításában, továbbá tagtársunk (Martinkovits Katalin) végezte az egykori 
lágerek, kórházak, speciális lágerek stb. adatfeltárását a rendelkezésre álló források alapján. 
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/szovjet-taborok-magyar-foglyai  
A rendkívüli méretű adatbázis nagyon népszerű a kutatók körében. Most is fejlesztés alatt áll. Szovjet 
táborokra, temetőkre vonatkozó adatbázis könyvtárunk honlapján is fellelhető. 
http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/hadifogolytaborok-a-szovjetunioban  
http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/hadifogolytemetok-az-oroszorszagi-foderacio-teruleten  
(Utóbbi adatbázis Ilyés János és Martinkovits Katalin munkája. A honlapon georeferált formában 
jelenik meg.) 
 
 2021. november 5-én alakulatunk kettős évfordulójának (születésnapjának) emlékezetessé 
tételében nyújtottunk segítséget. Alakulatunk elődjét 70 éve Mezőtúron hívták életre. Az eltelt 70 
évből 30 évet Debrecenben töltöttünk. Az egész napos sokszínű programból a parancsnoki találkozó, 
valamint a háborús kegyeleti emlékülés megszervezését végeztük más katonai és polgári szervezetek 
segítségével, közreműködésével. A rendezvényt a HTBK OSZ vezetői is megtisztelték jelenlétükkel. 
 

 
http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/70-eve-a-hazaert-30-eve-debrecenert-parancsnoki-talalkozo-es-
haborus-kegyelet-a-bocskai-dandar-szuletesnapjan-1  
https://kormany.hu/hirek/ebben-a-buszke-varosban-buszken-lehet-katonanak-lenni  

Az emlékülés első mozzanataként ünnepélyes átadásra került Hajdú-Bihar megye működő, 
vagy már lezárt temetőiben nyugvó Nagy Háborús hősi halottak adattára. Az adattár létrejötte még 
példaértékű hazánkban, Hajdú-Bihar megye ebben élenjár. Az adatfeltárásban kiemelkedő szerepe volt 
Farkas Gábor tagtársunknak, továbbá elengedhetetlen volt hozzá a MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ (Debrecen) munkatársainak segítsége. 

 
Korábbiakban szervezetünk is csatlakozott az évente november 11.-én 11 óra 11 perckor 

tartott nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz. A Honvédtemető, Hősök temetőjében az Nagy Háború 
emlékhelyén emlékeztünk és adtunk tiszteletet az I. világháború hősi valamennyi halottja emlékére. 
http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/az-emlekezes-napja  
 

Tagtársaink és vezetőink 2021-ben a több év alatt kifejtett kiemelkedően magas szintű, 
tartalmas munkájukért a következő elismeréseket vehették át: 

Tóth Zsigmond-emlékéremmel ismerte el az Országos Szövetség 
Pál István, a HTBK DSZ titkárának, 
Gyuricza Béla-emlékgyűrűvel 
Polyák András, korábbi HTBK DSZ elnökünknek tevékenységét. 
Magyarország honvédelmi minisztere tárgyjutalomban részesítette: 
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 Martinkovits Katalint, aki majd kettő évtizede dolgozik szervezeti céljaink 
megvalósulásáért! Mindegyiküknek ezúton is gratulálunk! 

 

 
 

 Az eltelt évben ugyan nem minden alakult a terveink szerint, de összességében szekcióink 
mindegyike tartalmas munkát végzett. Munkánk színvonalát a jövőben is tartani szeretnénk! 
 
 
   


