
 

 

 

 

A kazincbarcikai baráti kör,- a szervezet általános célkitűzésein túl a közművelődés eszközeivel, 

kiállítások, előadások ,  emlékező ünnepségek szervezéseivel régiós  szinten ad keretet a 

honvédelem ügye társadalmi támogatásának. 

Az egyesület rendszeresen képviselteti magát valamennyi városi rendezvényen, koszorúzásokon, 

Hősök Napi megemlékezéseken, hagyományőrző bemutatókon és falunapokon. 

Nemzetközi kapcsolatokat ápolunk a szlovákiai KECSŐ községgel, a Gömöri Kézműves 

Társulással és a lengyelországi LIMANOWA katonai hagyományőrzőivel., Kazincbarcika város 

civil szervezeteivel. 

A   borsodi térségben élenjárói vagyunk  a katonai hagyományok ápolásának, példaértékű hadisír  

gondozói tevékenységünk. 

Kazincbarcika Német Nemzetiségi Önkormányzatával közösen „málenkij robotos” 

megemlékezéseket  tartunk a HTBKOKSZ-en kívül ,tagegyesület vagyunk a BEOSZ-nak és a 

HONSZ-nak. 

Mottónk. 

„Az utókor kötelessége az emlékezés” 

Ennek jegyében támogatói, aktív részvevői voltunk a VÁRHOSSZÚRÉTI új 

katonai emlékmű létrehozásának és felavatásának., dolgoztunk a  perkupai műemlék templom 

helyreállításán és a 4.PERKUPI OPERAFESZTIVÁL sikerén., programjaikkal színesítettük a 

KAZINCBARCIKAI  KOLORFESZTIVÁL eseményeit és az önkéntesek nemzetközi évének 

eseményeit. 

 

2021.évi munkánkat nagyban befolyásolta a mindenki által ismert járványhelyzet és az ebből 

adódó mindenkori korlátozások. 

  

1.Taglétszámunk alakulása: 

Összetétel szempontjából színes és sokrétű, mert tagságunk honvédségi  és rendvédelmi 

nyugdíjasokból és családtagjaikból , gyári dolgozókból ,vasúti tényleges munkavállalókból és 

örömünkre  olyan magánszemélyekből, 

fiatalokból áll, , akik rendezvényeinket látva azonosulni tudtak célkitűzéseinkkel és tagjainknak 

jelentkeztek. 

Év eleji induló létszámunk 55 fő volt. 

 Sajnos 1 fő halála és 3 fő  nagy fokú rokkantsága miatt ez a létszám 51 főre csökkent. 

4 fő új  belépővel gyarapodtunk így az év végi létszámunk változatlanul 55 fő. 

 

2. Pénzügyi gazdálkodásunk: 

A pénzügyi és számviteli törvényeknek és előírásoknak megfelelően gazdálkodunk,a 

pénztárnaplónk vezetése napra kész, a pályázati pénzekkel időben elszámolunk, a NAV által előírt 

jelentési kötelezettségeknek időben eleget teszünk, köztartozásunk nincs! 

Forrás teremtő képességünk a mindenkori tagsági díjakra, az 1 % megajánlásokra és a nyertes 

pályázatokból adódó bevételekre és a szövetségek által megítélt támogatásokra korlátozódik,állandó 

szponzori támogatónk nincs. 

Kazincbarcika Város Önkormányzata a járványhelyzet miatt 2020-2021-ben pályázati támogatást 

nem írt ki !Jeletős anyagi támogatást kaptunk a HTBKOKSZ-től a Kecsői emlékműavatás 

buszköltségére, a HONSZ-tól a szatmárcsekei kirándulásra és a BEOSZ-tól eszköz vásárlásra. 

 

3.Kapcsolattartásunk módja és főbb jellemzője: 

Kapcsolatunk a tagjainkkal napi, élő, e-mailen keresztül azokkal ,akik elérhetőséggel rendelkeznek, 

valamint telefonon. 



Különösen jók a kapcsolataink Gereben Andrással a HTBKOKSZ titkárával, Ipacs József nyá. 

ezredessel a HONSZ országos elnökével, a BEOSZ titkárságával, a MH Katonai  Igazgatási és 

Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4.sz Hadkiegészítő és Toborzó Iroda(Miskolc) 

irodavezetőjével,a B-A-Z Megyei Önk.Területvédelmi z.alj parancsnokával. 

Kecső(Szlovákia) polgármesterével, Perkupa és Kazincbarcika polgármesterével,Limanowa 

(Lengyelország) katonai hagyományápolóival, a Gömöri Kézműves 

Társulással(Szlovákia)Kazincbarcika Német Nemzetiségi Önkormányzatával, Szögliget Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával, Kazincbarcika Egyesületek Fórumával és a város civil 

szervezeteivel., köztük a Hadigondozottak Kazincbarcikai Egyesületével. 

Románia Magyarországi Nagykövetségével a hadisírok közös koszorúzói vagyunk Perkupa 

községben. 

 

4.Információs és tájékoztató munkánk: 

Munkánkról, rendezvényeinkről rendszeresen közlünk írásokat a HTBKOKSZ , a Bajtársi Hírlevél 

és a helyi sajtó részére, a helyi média híradással vannak közéleti , katonai hagyományápoló 

munkánkról. 

Az országos szövetségek munkájának tevékeny részesei vagyunk, képviseltetjük egyesületünket a 

meghívott eseményekre.(pl.elnökségi ülések, Katona Nemzedéki Találkozó, Hadigondozottak 

Országos Napja, falunapok.) 

 

5.Közösségformáló munkánk, egyesület életünk 2021-ben: 

 

A járványhelyzet korlátozásainak részbeni feloldása az alábbi rendezvények megtartását tette 

lehetővé: 

Május 30 Kazincbarcika.Hősök Napi ünnepség a Sajókazinci Református Egyházközség 

bevonásával.Jelen van a HONSZ országos elnöke. 

 

Junius 6-7 A Sajóvölgyi vasút 150 éves és a Bódva völgyi vasút 125 éves évfordulója alkalmából 

vasutas tagjaink nosztalgia vonatozása. 

 

Junius 8 Magyar és román hadisírok koszorúzása PERKUPÁN Magyarország Romániai  

Nagykövetségével, annak katonai attaséjával közösen. 

 

Jun.31Kirándulás Tarpára-Túristvándiba-Szatmárcsekére.Tisztelgés Kölcsey emléke előtt. 

Aug 07-én Sajókaza községben az elesett orosz katonák emlékművének avatására, mint 

hadisírgondozók meghívást kaptunk az OROSZ Föderáció Katonai Emlékőrző Igazgatóságától. 

 

Aug 20-22.  4.Perkupai Operafesztivál.60 éves Aranykonfirmáció a perkupai műemlék református 

templomban.(Az egyesület névadója itt szolgált ref.esperesként,korábban az 1848/49-es forr. És 

szab.harc hadnagyaként)Tagságunk sokat tett a templom helyreállításáért. 

 

Aug.27-28-29 Jászapáti HPKOKSZ országos találkozón való részvétel 

 

Szept. 05 Kiemelt rendezvényünk a Felvidéken. Átadjuk KECSŐ község hősi 

emlékművét,amelyhez tagságunk jelentős önkéntes adománnyal járult hozzá. 

Rendezvényünket 3 országos szövetség a BEOSZ,HTBKOKSZ, és a HONSZ  is támogatta! 

Mind a 3 szövetség képviseltette magát,koszorúzott! 

Ünnepi beszédet mondott Papp Ferenc ezredes a MH Katonai Emlékőrző Igazgatóság 

igazgatója. 

(Felemelő, nagy sikerű és politikai felhangoktól mentes méltó rendezvény, a vendégvárás és 

vendéglátás nagyszerű mellékletével) 

 



Szept.30-án részesei voltunk a HTBK országos elnökválasztásának. 

Okt 08-án Debrecenben a Bocskai Dandár laktanyájában köszöntöttük az 50 éves társ.Bocskai 

István  tagegyesületet. 

 

Nov.23-án és 30-án  különböző koszorúzásokon fiatalokkal vettünk részt. 

Nov.10-én a HONSZ HON Nap-ján Budapesten 8 fővel képviseltük egyesületünket. 

Nov.11 új háborús emlékmű avatás Vadna községben. 

Nov.18-19-én a BEOSZ Katonanemzedéki Találkozóján Balatonakarattyán erősítettük a katona 

nemzedékek közötti barátságot. 

Nov.26-án Kazincbarcikán a Hadigondozottak Kazincbarcikai Egyesületével közösen emlékeztünk 

a magyar hadigondozás múltjára és jelenére. 

 

Ez évi munkánkat a HTBKOKSZ dec 07.i ülésével fejeztük be. 

 

Összességében a járvány ellenére színes, programokban gazdag,tartalmas  évet tudhatunk 

magunk mögött, amelyekhez az országos szövetségektől támogató segítséget igényeltünk és 

kaptunk. Köszönet érte. 

 

 2022-re vonatkozó terveink: 

 A kazincbarcikai Mezei István Művelődési Központban ünnepi megemlékezést tartunk a Doni 

hősök emlékére. 

 

Részt veszünk a HTBK tisztújító közgyűlésén 

 

Hagyományteremtő céllal ismét tartunk Hősök Napi ünnepséget Sajókazincon,a rendezvénybe 

bevonjuk a város középiskolásait. 

 

Katonai hagyományápolók, hadisírgondozók részvételével régiós értekezletet tartunk a „Száz 

kőműves falujában Perkupán” 

 

Koszorúzunk Kecső új háborús emlékművénél Szlovákiában 

Koszorúzunk a Felvidéken a Gömöri Kézművesek Társulásával Várhosszúrétren. 

Fojtatjuk hadisírgondozói tevékenységünket. 

 

2022.janurjától Magyarország és Lengyelország  Védelmi Minisztériumai Kétoldalú Kat. és 

Együttműködési Tervvel rendelkeznek. 

A két nép egymás iránti szolidalitásának és barátságának erősítésén dolgozva a 

magyarországi lengyelek búcsújáró helyén DERENKEN a limanowai katonai 

hagyományőrzőkkel közösen szebbé tesszük a búcsújáró hely környezetét és ott fűkaszálásban 

és sátorépítésben veszünk majd részt. 

Az erre vonatkozó kapcsolat felvétel megtörtént. 

 

Részt veszünk a BEOSZ, HONSZ országos rendezvényein, a HTBKOKSZ egyesületeinek 

szegedi országos találkozóján. 

 

Aktív részvételükkel segítjük Kazincbarcika KOLOR CITY programsorozatának sikereit, 

támogatjuk a helyi civil szervezetek munkáját. 

 

 Megkezdjük a felkészülést a Magyar Honvédség  175 éves évfordulójának méltó megünneplésére. 

Előzetes terveink szerint „A Magyar Honvédség vasúti szállításai” cimmel egy különleges 

kiállítással emlékeznénk az évfordulóra! 

 


