
  

1. Honvédtemető, Hősök Temetője 

Papp József 
 

1. 1. Bevezető 
 

A múlt századi Debrecent körülvevő önálló szőlőskertek egyike volt a Csigekert. A Mester 

utcai kapun kívül Balmazújváros felé (a Köntöskert keleti oldalán) és Böszörmény felé (a 

Vénkert nyugati peremén) vezető országutak között terült el. Innen nem messze, a 

Csigekerten túl zajlott le a szabadságharc utolsó csatája, az 1849. augusztus 2-i debreceni 

csata. A hátráló honvédek közül sokan a Köntöskert kerítésénél estek el. A végzetes ütközet 

halottait nem a felekezeti temetőkben, hanem a Csigekert Köntöskert felőli szélén, a 

Csigedomb oldalában temették el.1 A 112 honvéd és a 634 orosz katona2 elhantolását 

követően lezárt Honvédtemetőt később sem vették állandó használatba. 

 

A szabadságharc kiemelkedő városi kegyhelyét legközelebb az I. világháború idején 

nyitották meg. A harcterekről Debrecenbe szállított sebesült katonákat az akkori Újvárosi 

(Bartók Béla) út és Honvédtemető utca szögében megépült katonai kórházban ápolták. Az itt 

elhunyt katonák részére nyitották meg újból a közeli temetőt és az odavezető Honvédtemető 

utcát is éppen emiatt látták el szilárd burkolattal. A temetési szertartásokon eleinte még részt 

vettek az akkor már aggastyánkorban lévő negyvennyolcas honvédek is. A háborút követően 

ismételten lezárt Honvédtemetőt, vagy másként Hősök Temetőjét a II. világháborúban elhunyt 

magyar és német katonák eltemetésére újból használatba vették, majd ismét lezárták. 

 

A Hősök Temetőjében 1931-ben emelt mauzóleum lépcsőjén áll a honvéd hősök 

emlékére felállított „Sebzett oroszlán” című szobor. Az emlékművet még a múlt században, 

Szarka honvédkapitány hosszúpályi út melletti sírjára rendelték Marsalkó János szobrásztól. 

Az elkészült alkotást mégis a Nagytemplom és a Kollégium között kialakított emlékkertben 

leplezték le 1867. augusztus 2-án.3 E helyről vitték át a Honvédtemetőbe és építették be az új 

mauzóleum külső lépcsősorába. 

 

 
1 A fatelep építése során emberi maradványokra bukkantak a Köntöskert északi határa helyén is. A 

napvilágra került leletek (pl.: gombok) tanúsága szerint hevenyészett honvédsírokat rejtett a régi 

határárok. (Dr. BALOGH István szíves közlése.) 

1 Dr. CALAMUS 1948. 86. 

1 Dr. CALAMUS 1948. 87. - V ö.: ZOLTAI L. 1934. 6. 

 

 

                                                 

 
 

 
 



 

 

 

1. 2. Felekezeti és különleges temetők a múltban 

 

A középkori magyar települések lakossága, a katolikus szokás és törvények szerint a 

templomokban, illetve körötte temette el halottait. A protestantizmus térhódításáig nem volt 

ez másként Debrecenben sem, ahol a 16. században kerültek lakott területeken kívülre a 

temetők. A város korabeli szerkezetéből és szervezettségéből adódott, hogy a meglehetős 

önállóságú utcák4a hozzájuk közelebb eső városárkon túl jelölték ki az ún. „utcai” (protestáns) 

temetőket. Gyakorlatilag körbe ölelték a lakott területet a kegyeleti parkok, amelyek többnyire 

utcájuk nevét viselték. A város keleti határban lévőről, a Czegléd (mai Kossuth) utcairól 

lelhető fel a legkorábbi írásos feljegyzés: 1572-ben már „nagy temető”-ként említik az iratok.5  

 

1716/17-ben a Debrecenbe visszatelepült katolikusok részére a Szent Anna utcai 

kapun kívül, az akkori diószegi országút két ága, a mai Vágóhíd és Budai Ézsaiás utca között, 

a Homokkert mellett jelöltek ki temetkezési helyet. Ez a katolikus temető később katonai 

temetőrésszel is bővült. A 19. sz. harmadik évtizedében a többivel együtt bezárt kegyeleti 

parkban ma is áll az 1771–81. között épült barokk stílusú műemlék temetőkápolna. A 

felekezeti temetők sora 1844-ben a Homokkert délnyugati végén létesült izraelita temetővel 

bővült. Ez a 160 éves sírkert az egyetlen ma is működő felekezeti temető Debrecenben. 

 

1777-ben 6 működő „rendes” kegyeleti hellyel számoltak a városi nyilvántartásokban. 

(Hatvan utcai, Péterfia utcai, a Boldogfalvi, vagy Varga /másképp Várad/ utcai, Csapó utcai, 

Cegléd utcai „nagy” temetők a reformátusok részére és a Szent Anna utcai római katolikus 

temető.)6 Ezek ma többnyire beépített lakónegyedek, illetve kis részük kegyeleti park, mint a 

Hatvan utcai temetőkertből megmaradt Csokonai-síremlék környéke, és a katolikus 

temetőkápolna dombja. A működő temetők – mai értelemben – való fenntartására utaló írásos 

emléket alig ismerünk. A lakosság szabadon vett igénybe egy-egy temetőrészt, ahol egy-egy 

család sokáig temetkezett. Az elhagyott temetőrészeken idővel újra temetkeztek, vagy ha 

nyilvánvaló lett a „telítettség”, akkor a közvetlen szomszédban új földrészeket vett a közösség 

használatba. 

 

A városban időről-időre végigsöprő ragályos betegségekben elhunytak részére igen 

sokszor kellett különleges, úgynevezett járványtemetőről gondoskodni. Így pl. még 1739-ben 

is négy jött létre a Mester, Péterfia, Csapó és Várad utcai kapukon kívül. A közegészségügyi 

szempontok miatt a lakott területtől viszonylag távoli helyeken kijelölt sírhelyeket mindig 

azonnal be is zárták. Csupán egyikük-másikuk került több évtized múlva rendes használatba. 

 

                                                 
4 Itt városrészek. 

5 GAZDAG István: Hatvanéves a Debreceni Köztemető  =  Csokonai  Kalendárium 1994. Db., 1993. 

6 PAPP József: A római katolikus temető és a temetőkápolna (Régi debreceni temetők) – kézirat, 

PAPP József: Temetőrendezés a 19–20. századi Debrecenben – kézirat. 



Sajátos temetőhelyek voltak a város katonai temetői is. A Szent Anna utcai katolikus 

temetőben lévő kisebb területbővítmény mellett, két esetben önálló katonai temető is létrejött. 

Egyikébe a 20. század második évtizedében Debrecenben elhunyt orosz hadifoglyok kerültek. 

A másik, lényegesen nagyobb önálló katonai temető jóval régebbi. Ezt 1849-től 

Honvédtemető, a 20. század első évtizedétől pedig Hősök Temetője néven (is) ismerjük. Az 

1849. augusztus 2-ai végzetes debreceni csata magyar és orosz elesetteinek nyughelyén majd 

hét évtizedig nem temetkeztek, de mindkét világháború alatt megnyitották az elesett katonák 

részére. 

 
 

 

 

1.3. A „Honvédtemető” 

 

 

A Honvédtemető helyét a Nagysándor József tábornok által vezényelt maroknyi honvédsereg 

és a tízszeres túlerőben lévő orosz katonaság közötti egyenlőtlen harc helyszíne határozta 

meg. A városközponttól 4–5 kilométerre lefolyt ütközet a Köntösgát (mai Balmazújvárosi út) 

északi és déli legelőin, a Nagyerdőig húzódó Nyulas legelőjén, illetve a Köntöskert, valamint 

a Csigekert északi kerítésénél (sáncainál) folyt le. A hadszínteret a város felől a Mester utcai 

kapun kívül az akkori Újvárosi országúton lehetett leggyorsabban elérni. Ez az út a Mester 

utcai református templom és a mögötte lévő katonai raktárak helyén kezdődött és a mai 

Honvédtemető utcán futott kifelé a Csigekert nyugati peremén. Az út a kert után érte el a 

Köntösgátnak nevezett töltést, a mai Balmazújvárosi út nyomvonalát, amely a Tócó hídján át 

vezetett kifelé a városból.  

 

Ma már nehéz eldönteni, vajon milyen mértékben volt tudatos a temető helyének 

kiválasztása. Vajon voltak-e, illetve milyen mélyek lehettek a történeti ismeretek a hely 

múltjáról? Ismerték-e azokat a térképet, amelyek itt „pestises temető”-t ábrázolnak 1812-

ben7?  

 

Az bizonyos, végképp nem ismerhették azokat a ma is tartó vitákat, találgatásokat, 

amelyek egy sok évszázaddal korábbi, a város nyugati felében létezett Szent Mihály utca 

nevéből kiindulva éppen a Csigedomb, illetve a mellette volt Csige-tava közelében temetőt, 

sőt a sáncon (várost övező védőárkon) belül a város északnyugati részén középkori egyházat 

is feltételezett. Sem régészeti kutatás, sem írásos emlék nem ad kétséget kizáró bizonyítékot 

az állítások igazolására, vagy cáfolatára. Zoltai Lajostól tudjuk, még a 18. századi 

jegyzőkönyvekben is előfordult a Szent Mihály utca neve. Elgondolkodtató a tény, mi 

késztethette a város lakosságát, évszázadnál nagyobb idővel a protestantizmus térhódítása 

után, amikor a Szent Anna, a Szent Miklós, a Szent András nevekből már régen elkopott a 

„szent” előtag, hogy a Szent Mihály utca és a Szent Mihály dombja esetében ugyanezt 

megőrizze? Minden bizonnyal a korabeli Debrecenben is temetőhelyre utalt Szent Mihálynak, 

a halottak védőszentjének neve. Úgy látszik a néplélekben igen mélyen összekapcsolódott a 

temető, a temetkezés és Szent Mihály személye, amelyet még 4–5 emberöltő protestantizmusa 

sem volt képes kiirtani. (Az írásokban említett Szent Mihály utca a sáncon belüli valamelyik – 

                                                 
7 HBML – Dvt 264          



talán a mai Mester – utca eredeti neve volt, a Szent Mihály domb pedig minden bizonnyal 

Csige dombjának lehetett másik neve, ugyanis a Csigekertet szinte egyidejűleg nevezték a 

Csige tavánál lévőnek és Szent Mihály dombja alattinak.)8 Fentiekből nem túl merész 

következtetés a Csige dombján igen régi temetőhelyet gondolni.  

 

1849 városi hivatalnokának nem igen lehetett ideje a tudatos temetőtervezésre, pláne 

történeti előzmények felkutatására. 1849. augusztusának rekkenő hőségében a fokozott 

járványveszélyt kellett azonnal elhárítania. Az ütközet után az orosz parancsnokság 

háromnapi szabadrablást engedélyezett a győztes csapatának, és addig a csata terét teljesen 

elzárta. A parancsnokság csupán a negyedik napon tette a városi hatóság feladatává az 

elesettek eltemetését. Debrecen mezőrendőr kapitánya, Szabó Márton, a csatatér közelében, a 

Csigekert nyugati sarkánál lévő Csigedomb oldalában kialakított közös sírba temettette el a 

112 honvéd és a 634 orosz katona földi maradványait.9  

 

A források némileg ellentmondásosak az ott elhantolt katonák számát illetően. Abban 

viszonylagos egység van, hogy a csata utáni negyedik napon és azt közvetlen követő 

napokban ide kerülteken kívül ezerre tehető a város kórházaiban elhunyt orosz katonák 

száma. Temetésükkel kapcsolatban nincs pontos adat, de őket is minden bizonnyal ebben a 

tulajdonképpen járványtemetőként létesült új temetőben helyezték végső nyugalomra.  

 

A hely kiválasztása, illetve a gyors végrehajtás megszervezésében, egyáltalán a 

járványok kezelésében Debrecen város tisztségviselőinek már sajnálatosan nagy gyakorlata 

volt. Nem is olyan régen a debreceni csatát két évtizednyivel megelőzően, 1831-ben 2152 

ember esett ragályos betegség áldozatául az akkor harmincezernyi lakosú Debrecenben. A 

speciális temetkezési helyeket akkor is a városon kívül, a homokdombok táján jelölték ki, és 

éppúgy, mint a Honvédtemetőt, a járványtól való félelem miatt azonnal le is zárták és később 

sem vonták a „rendes” temetők sorába.10 

 

1849. augusztus elején kb. háromezer orosz katona feküdt betegen11 Debrecenben a 

szükségből kórházakká alakított épületekben. A nagyobb részben kolerás katonák a város 

nagyobb épületeiben, így a Kollégiumban, a Szent Anna templommal egybeépített régi 

piarista rendházban, a mai Iparkamara utcai bíróság helyén a hajdani ferencesrendi 

kolostorban (akkor dohányabaldó), a Piac utcai Bekné-féle bérházban (a később kétemeletesre 

átépített mai Tisza-palota)12, a Csapó utcai Oláh-féle házban (a közelmúltig tűzoltó laktanya) 

                                                 
8 ZOLTAI Lajos: Hová temetkeztek a régi debreceniek – Debreceni Képes Kalendáriom. Db., 1933. 

80-84. p., SÁPI Lajos: Régi temetők Debrecenben – Hajdú-Bihar temetőművészete (főszerk.: 

Szőllősi Gyula) VI. Debrecen, 1980. 176.   

9 SZŰCS Ernő: A debreceni csata (1849. augusztus 2.) – Csokonai Kalendárium 1991/1992 178–183., 

v.ö.: ZOLTAI im., Szűcs István: Debreczen szabad királyi város történelme III. k. – Debrecen, 1871. 

10 „Az ilyen veszedelmes nyavalyában meg hóltak temető helyeinek külön kelletvén lenni a’ Rendes 

Temető hellyekről...” – SÁPI im. 181. 

11 VARGA Zoltán: Debrecen, az orosz megszállás alatt – Sárospatak, 1930. 

12 PAPP József: A Bek–Dégenfeld–Tisza-palota a MÁV debreceni székháza – Budapest, 1997. 



és még további, többnyire városi tulajdonban álló épületekben voltak elhelyezve. A hónap 

közepére a betegek számának növekedése miatt, Drevenyák Ferenc királyi biztos parancsára a 

Külső-vásárban lévő kőből, és fából készült árusításra és raktározásra szolgáló „sátrakat” 

felnyittatták és a kirendelt munkásokkal, ácsokkal 1000 beteg részére átalakíttatták. A létrejött 

kórházi kapacitás már három nap után, 25-én szűkös lett, így az újabb 500 beteg elhelyezésére 

magánházakat és újabb boltokat is igénybe kellett venni. Az orosz csapatok pár hónap alatt, 

hosszabb-rövidebb itt-tartózkodást követően hatalmas számban vonultak át a városon. Csupán 

a betegeik maradtak itt, akik még 1850. áprilisában is a város kórházaiban feküdtek. Az utolsó 

orosz katona 1850. július 23-án halt meg Debrecenben. 

 

 

 

1. 4. Honvédemlékeink: a „Haldokló oroszlán” és a vörösmárvány emlék 

 

 

A hálás utókor még a kedvezőtlen politikai körülmények között is igyekezett megemlékezni a 

honvédhősökről. A ma is meglévő „Haldokló oroszlán” című impozáns emlékművet már 

igen korán, 1861-ben elkészíttették Marchalkó János szobrászművésszel, a Lánchíd 

oroszlánjainak alkotójával. Az eredetileg a hosszúpályi országút mellett elesett Szarka 

huszárkapitány sírjára szánt,13 sóskúti kőből készült szobrot Komlóssy Imre tervei alapján 

faragtatták ki.14 A 6 évig rejtekhelyen őrzött kompozíciót a kiegyezés évében, 1867. 

augusztus 2-án ünnepélyes keretek között leplezték le a Református Kollégium előtti 

Emlékkertben egy mesterséges dombon. A 4 méter hosszú és 3 méter magasságú 

monumentális emlékművet 1899-ben innen helyezték át a debreceni csata ötvenéves 

évfordulóján a Honvédtemetőbe, ahol a volt Csigedomb legmagasabb pontjára állították.15 

 

A hős honvédekre a tömegsír felett 1885. március 15-én felavatott feliratos emléktábla 

is emlékeztet. A ma is látható vörösmárvány emlék Boross Sándor kőfaragó mester ajándéka 

volt.16 A tábla felirata: „Honvédek, »névtelen félistenek« nyugosznak itt, akik hősies 

vitézséggel küzdöttek a magyar hazáért, ennek szabadságáért, és a nemzeti függetlenségért. 

Elvérzettek, dicsően harcolva a debreceni csatában. 1849 augusztus 2. Legyen emlékük örök! 

Eszméik győzelmében érjék el mielőbb a feltámadást! Emeltetett 1885 márc. 15.” 

                                                 
13 Dr. CALAMUS (BOLDIZSÁR Kálmán): A debreceni csatában elesett orosz tábornok sírja – 

Debreceni Képes Kalendáriom 1948. 87.  

14 Sz. KÜRTI Katalin: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-Biharban – 

Debrecen, 1977. 27– 

15 SÁPI im.  

16 KAPLONYI György: Debreceni ércemberek márványjegyek – Debrecen, 1943.    

  



 

1. 5. A „Hősök temetője” 

 

 

Az I. világháború idején ismét igen nagy számú, különböző nemzetiségű katona holtteste 

került debreceni földbe.17 1916-ban járványtemetőként jött létre a Köntösgáti legelő északi 

oldalán a régi kokaslói téglagyárak mellett a közel másfél holdnyi területű, bekerített orosz 

hadifogoly-temető. A vízmű kútjai mögött a ragályos betegségben meghalt, túlnyomó 

számban orosz hadifoglyokat, de magyar katonákat18 is temettek. Az azonnal lezárt kegyeleti 

parkot egyszer sem nyitották meg állandó használatra.  

 

A mai Bartók Béla (akkor Újvárosi) út északi oldalán, a Csigekert szomszédságában 

felépült császári és királyi csapatkórházban (ma a megyei kórház telepe) nagy számú háborús 

sebesültet gondoztak a háború alatt. Az itt elhunytak számára a közelben lévő lezárt 

Honvédtemetőt nyitották meg. Az odavezető Honvédtemető utcát ekkor látták el szilárd 

burkolattal. Ebbe a sírkertbe végül 2019, a világháború következtében elhunyt katonát 

temettek el19. A kibővült Honvédtemető ettől kezdve ismert Hősök Temetője néven is. (A hősi 

halottak búcsúztatásán 1918-ig állandó résztvevő volt három öreg debreceni negyvennyolcas 

honvéd is.)   

 

Az I. világháború más debreceni hősi halottját a felekezeti temetőkben helyezték 

végső nyugalomra. A mára bezárt Hatvan utcai temetőben létrejött elkerített hősi sírokat 

egészen a második világháborúig gondozták.20  

 

A Hősök Temetőjében 1932-ben készült el a Hősök Mauzóleuma. Az impozáns 

épületet, amelyet Lechner Jenő és Szontágh Pál tervezett, a temető legmagasabb pontján a 

Csigedomb tetején építették fel. Az addig ott állt „Sebzett oroszlán” a mauzóleum lépcsőjébe 

építve, az épület tengelyében nyerte el végső helyét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 KAPLONYI i.m. 176. o. 3417, debreceni temetőkben nyugvó I. világháborús hősi halottat említ. 

18 SÁPI i.m. 

19 Dr. ECSEDI István: Séta Debrecenben – Debreceni kalauz. Debrecen, 1927. 

20 SÁPI i.m. 180. 



 

2. A Hősök mauzóleuma a debreceni Honvédtemetőben 
 

2. 1. Részlet a Debreceni Képes Kalendáriumban megjelent cikkből 
 

 

Debrecen város új és modern építményeinek egyike a Hősök Mauzóleuma, mely 1932-ben 

készült el. Megjelenésében egyaránt méltó az 1849-ik debreceni csata és világháború 

hőseinek emlékéhez, de méltó a nemes város áldozatkészségéhez és polgárainak kegyeletes 

érzéséhez is.  

 

Az emlékmű a Hősök temetőjében emeltetett. Ott, ahol az 1849. augusztus 2-án az 

orosz túlerővel vívott debreceni csata hős honvédeinek és a világháború hős katonáinak 

hamvai pihennek. Ennek az árnyas, hangulatos temetőnek legmagasabb dombján a 49-i csata 

emlékét megörökítő haldokló oroszlánt ábrázoló kőemlékmű állott. Az új építmény emelésére 

önként kínálkozott ez a hely, hogy Debrecen város lakossága minden év augusztus 2-án, a 

csata évfordulóján ide zarándokol, hogy a kegyelet adóját lerója a hősök emléke iránt.  

 

Az új emlékmű ünnepélyek megtartására alkalmas tágas mauzóleum. Az emlékmű 

tervét pályázat útján készítette el a város. Az emlékmű terveinek elkészítésére tartott 

tervpályázat bíráló bizottsága is a tervezési program eme követelményeinek megfelelően 

elsősorban a csarnok megoldású terveket ajánlotta pályadíjra s ezek közül kivételre dr. 

Lechner Jenő és Szontágh Pál zárt mauzóleum megoldású terve került. A tervezet eredeti 

konceptusa Szontagh Pál építésztől, Lechner tanár tanítványától származik.  

 

Az épület alaprajza négyzet. Külső oldalhossza 15 méter, belső majdnem 14 méter. A 

négy belső sarka le van tompítva. Bent 8 darab 3,70 magas sugarú rabitz dongával és 

szegéllyel a belső terem 10 méter átmérőjű hengerbe megy át, mely 14 méter magasan 

üvegfelületben folytatódik. A két méter magas teljesen körben futó üvegfelület szolgáltatja a 

helyiség megvilágítását. A belső teret 16 méter magasságban sík mennyezet zárja le.  

 

A belső kiképzés a dongák vállvonaláig a vörös műkőburkolat és a hősök neveinek 

megörökítésére szolgáló sárga műkőtáblák állanak. A bejárattól jobbra a középső 

emléktáblába ez van vésve: „1849. augusztus 2. napján vívta a magyar honvéd hadsereg 

Debrecen alatt utolsó csatáját az orosz haderővel. E véres csata halottai közül 112 hős 

honvéd közös sírba temetve alussza örök álmát a Hősök temetőjében. Hazájuk védelmében 

haltak hősi halált. Az utókor kegyelete virraszt hamvaik felett.”  

 

Ezzel szemben a főbejárattól balra a középső táblára ez van vésve : „A világháború 

évei alatt Debrecennek sokezer hős fia küzdött a különböző harctereken. Hősi tettek fényes 

sorozatával írták be nevüket a tör6ténelem könyvébe. A Kárpátok szorosaiban, Galícia 

síkjain, az olasz hegyek kősziklái között, szerb folyók mentén porladnak csontjai azoknak, akik 

közülük hazájuk védelmében hősi halált haltak.”  

 

Az egyik sarokban a világháború első halottaiknak nevei vannak bevésve. Azoknak a 

férfiaknak nevei, akik az 1914 február 23. napján küldött pokolgép robbanásának áldozatai 

voltak. Jaczkovics Mihály görög kath. vikárius, Stepkovszky János püspöki titkár és dr. 

Csatth Sándor g. kath. egyházi ügyész. A többi táblákba a világháborúban hősi halált halt 

hősök neveit fogják bevésni.  

 



A dongák vállvonalai felett az összes fal és mennyezet zöldszínű nemes vakolattal 

készült. A padló 40 x 40 cm. nagyságú márványmozaik lappal van burkolva. A hatalmas 

felületeknek egyszerű kiképzése az egésznek nagyvonalú, monumentális hatást kölcsönöz.  

 

A belső téralakítás szépen kifejezésre jut a külső felépítésben is. A dongák közötti 

legalacsonyabb sarokrész, a dongák, a henger jól kifejezésre jutnak a külső lépcsőzetes 

felépítésben. Külsőleg az egészet az ablakkoszorú fölötti felfalazás zárja le., melynek pereme 

18,75 méter magas. E mögött tetőszerkezet s lapos gömbsüveg bádogfedés van. Az egész 

külső magasság 19,50 méter magas. Az ablaknélküli oldalfalak hatalmas sima felületén 

monumentálisan érvényesül a debreceni város téglagyár sötétbarna ércesfényű kongótéglája a 

temető fáinak zöld lombjai között.  

 

Az épület elhelyezésére szolgáló magaslat megfelelő széles teraszra a temető kapu 

felől felvezető kongó tégla lépcsőzetbe építve nyert harmónikus elhelyezést az oroszlános régi 

emlékmű. Az építési és térrendezési költségek 100,000 pengőt tettek ki.  

 

A tervezők az emlékcsarnokot nem tekintik mai állapotban befejezettnek. A csarnok 

belsejét díszítő festmények, szoborművek, nemes falburkolatok készítésére terveket és 

javaslatokat készítenek elő.  

 

A csarnok akusztikája a lipcsei csata emlékművéhez hasonlóan lehetővé teszi egy 

szólammal teljes korál megszólaltatását.  

 

A Hősök mauzóleumát országos ünnepségek keretében avatták fel 1932 augusztus 2-

án. 

 

 

 

(A fenti szöveg eredetileg a Debreceni Képes Kalendárium ismeretterjesztő és szépirodalmi 

részében jelent meg 1932-ben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 2. A Honvéd Pantheon kiállítása 

Töll László 

 

 
A Pantheonban kiállításra került tárgyak és fotók nem a tudományos érdeklődést szolgálják.  

Az elmélyülés, a múltba visszatekintés, a katonahalált halt elődeinkre való emlékezés 

elősegítése a céljuk. A belépő látogatót szemben három nagy méretű fotó fogadja, egy 

gránátszilánk szaggatta feszület, és egy rohanó katona képe és egy harctéri temető részlet.  A 

rendkívül impresszív képekhez nem kell semmiféle magyarázat. A jobboldali falon egy első 

világháborús rohamcsapat tisztjének az arcképe van elhelyezve. A félelmetes rohamsisakos 

arcon magának a háborúnak a könyörtelensége ül – a rohamisták feladata volt az ellenséges 

lövészárkokba történő villámgyors, ellenállhatatlan betörés, hogy előkészítsék az utat a 

támadó gyalogságnak. Minden szempontból elit csapatnak számítottak, a „sturmtruppe”-ban 

való szolgálat rendkívüli veszélyeit rendszerint egy halálfejes jelvény viselése jelezte. A tiszt 

portréja jól mutatja, hogy ül ki egy fiatalember arcára a háború „ölve vagy halva” 

vastörvénye.  

 

A mellette lévő vitrin egy lövészárok részletet jelenít meg. Az első világháború 

állásharcai a háború legkegyetlenebb formái közé tartozott. Katonák ezrei éltek 

összezsúfolódva, az ellenség közvetlen közelében, örökös készültségben, rettenetes 

körülmények között. A dioráma a harc kellékeit és hulladékát tartalmazza, a háttér festés a 

tüzérségi tűztől holdbéli tájjá vált senki földjét jeleníti meg. A mellvéden lévő kisgránát vető a 

lövészárok harc egyik legjellemzőbb eszköze: magas röppályán ejtette lövedékét a szemben 

lévő állásokba, kis súlya miatt egy ember is könnyen hordozta. A mellette ledobott 

rakétapisztoly jelző eszköz volt, különböző színű világító lövedékei messze ellátszottak, az 

őrszemek hasznos felszereléséhez tartoztak. A szögesdrót a védelem egyik legfontosabb 

kelléke volt: egy jól elhelyezett drótakadály rendszeren fennakadó támadó gyalogság 

gyakorlatilag halára volt ítélve a rájuk váró géppuskák tüzében. A gyalogsági ásó nem csak 

munkaeszköz volt, a kézitusák állandó kellékeként ott lógott minden harcos övén. A 

közelharc leghatásosabb eszköze a kézigránát volt, itt egy könnyű német tojásgránát lett 

elhelyezve. A lövészárok falának egy 95. M Mannlicher ismétlőkarabély van támasztva, ami 

az ugyanilyen szerkezetű puska rövidebb változata. Ez az eszköz volt a Monarchia 

hadseregének legfőbb egyéni fegyvere. Űrmérete nyolc milliméter, középágytárában öt 

töltény helyezkedett el, ezek ott láthatók a mellvéden. Megbízható, pontos fegyver volt, 

feltűzött szuronnyal a rohamok félelmetes főszereplője. Az árok aljára ledobott vashüvelyes 

szurony egy altiszté volt, ezt a rajta lévő bojtkengyel jól mutatja. A bal sarokban heverő 

furcsa, hegyes vasdarab valójában egy úgynevezett szükségszurony, a háború vége felé 

előállított, már csak a legszükségesebb mértékben megmunkált harceszköz volt. Mellette egy 

fent említett puska roncsa van, már gazdája is az enyészeté lett. A roncsolt lövedékhüvely, az 

elhagyott evőcsésze, a rozsdás rohamsisak, a földbe taposott övcsat, a gránátmaradványok 

mind-mind a háború hordalékai, a múlandóságot jelképezik. Ma már el sem tudjuk képzelni, 

hogy miként lehetett hosszú évekig élni, harcolni és kitartani ilyen körülmények között. 

 

A következő vitrin szintén a „Nagy Háború” legjellemzőbb felszerelését mutatja be. 

Középen egy csukaszürke legénységi egyenruha van elhelyezve, jellegzetes rejtő színe már az 

álcázást szolgálta, új korszakot jelentve az egyenruhák történetében. Tőle balra a már említett 

Mannlicher karabély kapott helyet, feltűzött legénységi szuronnyal. A bakancsok mellett két 



bőr lábszárvédő van, a tisztek kedvelt viseleti darabjai. A falon jobbra a baka elmaradhatalan 

társa a hátbőrönd, jobban ismert nevén a „borjú” látható, ebben vitte magával a katona a 

személyes holmiját. A falra rögzítve látható egy 1904 M lovas legénységi szablya, ezt kapták 

a magyar huszárok is. Kiváló fegyver volt, de ide – a sarkantyúval együtt - már csak 

mementóként került, ugyanis a gépi háború technikai csodája, a géppuska vérbefullasztotta a 

hajdan oly lenyűgöző, ellenállhatatlan lovasrohamokat. A huszár kénytelen volt lovától 

megválni, fényes egyenruháját csukaszürkére cserélni, és megtanulni az erődítés keserves 

munkáját… A szablya mellett még egy mai is modernnek ható ismétlőpisztoly van, ez a mára 

már legendássá vált osztrák 1912 M. Steyr maroklőfegyver. Tára nyolc darab, kilenc 

milliméteres lövedéket fogadott be, megbízhatósága, egyszerűsége miatt a tisztek nagyon 

kedvelték. A földön látható még egy gázálarc is, emlékeztetve a hadviselés eme igen gyűlölt 

változatára. A gázhalál az egyik legrettegettebb félelme volt a katonáknak. Kínos és fájdalmas 

volt, adott esetben napokig, hetekig eltarthatott, és semmilyen vitézség nem használt ellene, 

hiszen ezt a testetlen halált csak egy kezdetleges szűrőszelence tartotta távol. Az álarc és 

hordtokja mellett egy 1917 M rohamkés látható hüvelyével együtt. Az egyszerűségében 

félelmetes fanyelű kést a rohamisták kapták meg, az őrök elnémításához és a kézitusához. 

Középen a főhelyen fekszik a rendkívül jellegzetes 1917 M acél rohamsisak, ami a 

frontharcosok szimbólumává vált. Ettől jobbra egy 1853 M utászkard látható, a műszaki 

csapatok inkább jelképes munkaeszköze és fegyvere. Ennek hegyénél egy nyitott azonossági 

jegy -tok van, mely a katonai legfontosabb adatait tartalmazta, nem messze tőle egy bezárt 

van elhelyezve. Ezektől fentre a mindennapi élet elengedhetetlen kellékei, különféle kulacsok 

hevernek. Az előtérben két övcsat fekszik, a rajtuk lévő két különböző címer jelzi hogy az 

egyiket a Közös Hadseregben szolgálók, a másikat a Magyar Királyi Honvédségbe bevonulók 

kapták. A tárló jobb oldalában a tojásgránát és puskatöltények mellett tüzérségi lőszer 

hüvelyek, és egy nagy űrméretű gránát kapott helyet, emlékeztetvén arra, hogy a tüzérségi tűz 

hatszor annyi katonát ölt meg a háború során mint a lőfegyverek lövedékei!   

 

A harmadik dioráma már a II. Világháborúba vezet el. Egy elhagyott, behavazott 

lövészteknőt jelenít meg, amiben ottmaradtak egy katona felszerelésének és magának a 

csatának a maradványai. A háttérben két szovjet harckocsi halad előre a téli tájban, felidézve 

a keleti front gigantikus páncélos összecsapásait. Az elhagyatottságot sugalló környezet, a 

hevenyészve kiásott fedezék felidézi a háború utolsó szakaszának nyomasztó szovjet fölényét, 

az állandó visszavonulást, az elkeseredett, reménytelen, folyamatos harcot. A tárló jobb 

oldalában egy elhagyott hátizsák hever, mellette alumínium kulacs. A teknő szélénél 

zsákmányolt szovjet F 1-es kézigránátok, üres töltényheveder és egy nyolcvanöt milliméteres 

szovjet harckocsi ágyú lőszerének hüvelye hever. Az állást tartó harcos gázálarca, 

rohamsisakja és gyalogsági ásója elszórva láthatók, mellettük a nehézgéppuska és gépágyú 

hüvelyek érzékeltetik a fedezéknél tomboló harcot. Közvetlenül a lövészteknőnél lapul egy 

aknavető - lövedék letört szárnya. A keleti fronton harcoló gyalogság veszteségének igen 

jelentős hányadát a szovjet aknavetősök okozták elképesztően pontos tüzelésükkel. Ez az 

aknaszárny azt jelzi, hogy ezt a fedezéket is telitalálat érte… 

 

Az utolsó vitrin a szembenálló Magyar Királyi Honvédség és a Vörös Hadsereg 

felszereléséből mutat be darabokat. A magyar honvéd legjellegzetesebb ruhadarabja a Bocskai 

–sapka volt, amelyből egy tiszti és egy legénységi változatot láthatunk. Mellettük látható a 

némettől csak apróbb részleteiben különböző magyar 1935 M rohamsisak. Az akkor 

modernek számító gumiból készült, dobozban hordott német gázálarc mellett egy 1934 M 

kevésbé kiforrott magyar gázálarc látható a vászon tokjával. Láthatjuk még a mindennapi 

katonaélet felszereléseit, a kenyérzsákot, a borjút, a posztózubbonyt és egy gyalogostiszti 

köpenyt. Külön érdekességként elhelyezésre került még a gyalogsági és tüzérségi harc 



megvívásának számos eszköze, a legáltalánosabb használt szovjet 120 és 82 mm-es 

aknagránátoktól, a magyar1937 M ismétlőpisztolyon keresztül a ritkaságnak számító 1939/a 

M láng kézigránát gyújtópalackjáig. Az F-1 típusú védő kézigránátokon kívül a szovjet 

gyalogos híres „dióverője” az 1891/30 M 7,62 mm-es Mossin–Nagant ismétlőpuska és a 

felcsapható szuronyú 1944 M 7,62 mm-es ismétlőkarabély szemlélteti a milliós 

tömeghadsereg fegyvertárát. 

 

 A kijárat mellett jobbra az utolsó nagy kép egy magyar honvédet ábrázol családja 

körében, talán a legfájdalmasabb pillanatban, a búcsúzáskor. 

 

Ahogy a valamikor egymás ellen használt fegyverek most békésen pihennek egy 

múzeumi tárlóban, úgy békülnek meg a háborúk egymás ellen küzdő katonái a halálban. Ezzel 

a kiállítással kivétel nélkül minden olyan fegyverfogó férfinak akartunk emléket állítani, akik 

kötelességük teljesítése közben – álltak bármely oldalon - életüket adták hazájukért, 

engedelmeskedve az ősi katonabecsület és erény parancsának. 

 

 

 

 

 

3. A hadisírok mai gondozói: németek és magyarok 
 

3. 1. Katonaerények előtt tisztelegve… 

Csákvári Sándor 
 

 

Minden bizonnyal kevés olyan temetkezési helyet tart nyilván az emlékezet, mint amilyen a 

debreceni Honvédtemető (Hősök Temetője). Az itt nyugvó 4500 katona nagy többsége nem 

magyar, mégis közmegbecsülésnek örvendő emlékhelye városunknak. A temető kialakulása 

során mindig is a közfigyelem középpontjában állt, még akkor is, ha hosszabb-rövidebb időre 

néha-néha „kiesett a politikai és a mindennapi köztudatból”. Egyik ilyen periódusát a temető-    

nek a második világháborút követő időszakban kellett elszenvednie. 

 

      A méltatlan időszakra Majoros László nyugállományú mérnök ezredes, helyőrség 

parancsnok, segített visszaemlékezni, aki 1973-ban a Dunántúlról került először Debrecenbe. 

A Bethlen utcán lakott, így naponta gyalog tette meg az oda-vissza utat lakása és a Kossuth 

laktanya között. A gyorsabb haladás érdekében kínálkozott, hogy a Hősök utcáját válassza 

útvonala részeként. 1977-ig volt szolgálati helye Debrecen. Már akkor feltűnt neki az erősen 

rendezetlen, egyre inkább „csövesek” tanyájává váló környezet. Megfogalmazódott benne, 

hogy valamiképp méltóbb körülményeket kellene itt teremteni az elhantoltaknak, de mivel 

munkája másfele szólította, a kialakult állapotok a Honvédtemetőben állandósultak… 

 

      Majoros ezredes úr 1985-ben helyőrség parancsnokként került vissza Debrecenbe. 

1986-ban aztán a Hajdú-Bihari Naplóban egy Hősök utcáján lakó személy olvasói levélben 

hívta fel a figyelmet a Honvédtemető méltatlan és áldatlan állapotaira, sőt Ács István 

tanácselnöknél is interpelláltak ez ügyben. Rövidesen Majoros László is felajánlotta 

segítségét, hogy rendezett körülményeket és környezetet biztosítsanak a nem kis számú 

eltemetett katona és a látogatók, hozzátartozók számára. 

 



     Miután a debreceni Városi Tanács 300.000 Ft-ot irányzott elő a rendbetételre, maga is 

emberi és katonai kötelességének érezte, hogy a munkát mielőbb megkezdjék. A tiszthelyettes 

képző iskola parancsnokát – Zuggó Gábor őrnagyot – jelölte ki munkavezetőnek, aki 

munkatársaival kb. három hónap alatt KISZ felajánlásként (társadalmi munkában) látott a 

feladathoz. Ennek méreteit érzékeltetheti az is, hogy ekkor egy öreg, beteg fa eltávolítása 

18.000 Ft-ba került. Akkor a Honvédtemető területéről 55 db öreg jegenye eltávolítása vált 

szükségessé. A temetőtörzskönyv alapján a sírköveket visszahelyezték, a Mauzóleumot a 

tűzoltók segítségével hozták rendbe. Üvegeztek, tetőzetet javítottak, csatornát szereltek, 

bevezették a villanyt. A végzett munka összértéke kb. 3.000.0000 Ft-ra rúgott. 

 

      A szakmai munkába bekapcsolódott a Déri Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és a 

Honvédelmi Minisztérium Kegyeleti Bizottsága is. A temetőben megtalálták a 3. debreceni 

gyalogezred emlékművét is, ami 1940-től 1972-ig a Tanácsköztársaság útján (Egyetem 

sugárút) állt. Az emlékművet Majoros László a laktanyába vitette, ahol talapzatra helyezték, 

körülötte pedig emlékparkot alakítottak ki a későbbiekben.  

 

A temetőben végzett tevékenysége és a szobornak a laktanyába való elhelyezése miatt 

Majorost ezredest névtelen levélben feljelentették a Politikai Főcsoportfőnökségen. A 

feljelentésben azt rótták fel neki, hogy egy fenyegetőző, nacionalista, sovén szobrot engedély 

nélkül helyezett el a laktanya területén, továbbá a kommunista ifjúság munkaerejét fasiszta 

sírok rendbe tételére tékozolta. Majoros védekezésében a Magyarország által is aláírt Genfi 

Konvenció 11. fejezetére hivatkozott, mely kimondja, hogy a hazánk területén levő katonai 

sírokat fajra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül ápolnunk, gondoznunk kell. Más volt a 

helyzet a 3. debreceni gyalogezred emlékművével. A lábhoz tett fegyver ugyanis nehezen 

értelmezhető nacionalista, soviniszta fenyegetésként. az valójában a megbékélést, a 

megnyugvást, a harc befejezését szimbolizálja. A katona ökölbe szorított keze ugyan fejezhet 

ki haragot, dühöt, elszántságot, de az az egyéni sérelmeit, például a szeretteitől való kényszerű 

távollétet is kifejezheti. A laktanyában méltó módon felállított szobrot Stock János 

altábornagy letakartatta, majd annak sorsáról bizottság döntött. Végül az emlékmű a helyén 

maradt. Majoros László viszont ezzel a tettével – azzal, hogy köztéri szobrot az elöljáró 

engedélye nélkül más helyre szállíttatott - megsértette a Szolgálati Szabályzatot, s ezért 

szigorú megrovás fenyítésben részesítették. Mindezzel azonban még „nem rótta le háláját” az 

utókor, ui. 1991-ben újabb névtelen levélben vádolták meg. Eszerint a Mauzóleumban 

rendezett kiállításon munkásőr egyenruha van elhelyezve. A tájékozatlan bejelentő 

valószínűleg nem ismerte a K.u.K. csukaszürke egyenruháját. Államtitkári döntés értelmében 

a kiállítást és a laktanya csapatmúzeumát is meg kellett szüntetni. 

 

     Mindezek ellenére a temető rendbetétele megkezdődött, sőt – hosszú és méltatlan 

időszak után – sor került az első katonai tiszteletadással végzett koszorúzásra is, amit azóta 

különböző alkalmakhoz kapcsolódva rendszeresen gyakorol mind a hadsereg, mind pedig a 

civil társadalom, vagy akár magánemberek is. Az utóbbi években a temető gondozása 

rendszeressé vált. A munkában rendszeresen részt vesz a Német Hadisírgondozó Szövetség, a 

Magyar Honvédség, továbbá az Önkormányzat is. 

 

      Történelmi viharaink zömmel idegen, kisebb részben magyar áldozatainak temetkezési 

helye tiszteletet érdemlő módon került ismét a közfigyelem középpontjába városunkban. 

Egykori fegyveres, vagy politikai nézeteltéréseinket példaértékűen „békévé oldja az 

emlékezés”! Legnehezebb, de egyben talán legnemesebb emberi tulajdonságunkat – a 

megbocsátás képességét – a Honvédtemetőben (Hősök Temetőjében) is gyakorolhatjuk! 

 



 

 

                                                                                       Csákvári Sándor 

                                                                      HM. Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. 

                                                                                  Debreceni Intézménye 

                                                                               tanár, művelődésszervező 

 

      

 

 

3. 2. Német hadisírgondozók a Honvédtemetőben 

Kibékülés a sírok felett – munka a békéért. 

 
 

Ez annak a német mozgalomnak a jelmondata, amely az 1990-es évektől magyar földön 18 

magyar-német katonai temető építésében, gondozásában vett részt.  

 

A Német Hadisírgondozó Népi Szövetség a Föld több mint száz országában található, 

félezer katonatemetőben nyugvó, mintegy másfél millió háborús áldozat maradványairól 

gondoskodik. Mint Hans Otto Werber, aki a ma már több mint nyolcvan éve működő és a II. 

világháború után újjáalakult Német Hadisírgondozó Szövetség elnöke, a Hajdú-Bihari Napló 

munkatársának elmondta, 1990 óta – az államok közötti megegyezés alapján – a volt 

szocialista országokra is kiterjed tevékenységük. Azóta Kelet-Európában 268 temetőt 

létesítettek. Magyarországon 54 ezer katonájuk hamvai nyugszanak.  

 

A Debreceni Honvédtemetőben – ahol 4500 katona fekszik, ezek közül 220 német 

származású - 1993 óta a Bundeswer katonáinak munkáját a Honvédelmi Minisztérium 

Hadisírgondozó Irodája, illetve a Debrecenben szolgálati idejüket töltő katonák, valamint a 

Debreceni Önkormányzat is segíti.  

 

A sírok feltárásával, az azonosítással, a temető gondozásával járó összes költséget a 

szövetség állja. Pénzügyi hátterüket adományok teremtik meg. A német és magyar katonák 

nyaranta, vagy kora ősszel 30-40 fő részvételével átfogó takarítást végeznek a Honvédtemető 

parkjában. Ennek keretében rendezik a terepet, kivágják a vadon nőtt cserjéket, eltakarítják az 

elszáradt, öreg, értéküket vesztett fákat, majd következik a sírkövek megemelése, azok 

rendbetétele, a rajtuk lévő felirat átírása, utak rendbetétele, gyöngykavics elterítése, 

virágágyak gondozása. A napi munka után fennmaradt idejüket pedig a Bundeswer katonái a 

város és a régió megismerésére, személyes kapcsolatok kialakítására fordítják. A Debreceni 

Honvédtemető egyik legnagyobb volumenű felújításra 1998-ban az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 150. évfordulójának alkalmából került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Kegyeleti megemlékezések a Honvédtemetőben 

Tisztelgés a hősök előtt 

 

 
 

Január 07. Kossuth nap Koszorúzás Kossuth Társaság 

Önkormányzat, 

Helyőrségi 

Parancsnokság 

 

Január 12. Doni csata áldozataira való 

emlékezés 

Koszorúzás Helyőrségi 

Parancsnokság 

 

Március 15. 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója 

Koszorúzás Polgármesteri 

Hivatal, 

Iskolák 

 

Március utolsó 

vasárnapja 

Hősök napja Koszorúzás Helyőrségi 

Parancsnokság 

 

Augusztus 2. Emlékezés az 1849. augusztus 2-

ai debreceni csatára 

Emlékezés a Debreceni páncélos 

csatára 

 

Koszorúzás Helyőrségi 

Parancsnokság 

 

Augusztus 22. Emlékezés a nyugati 

hadifoglyokra 

Koszorúzás Nyugati Hadifoglyok 

Debreceni Szervezete 

 

Október 6. Aradi vértanúk napja Koszorúzás Polgármesteri 

Hivatal 

 

Október 23. Emlékezés a Magyar 

Köztársaság kikiáltásának 

évfordulójára és az 1956-os 

forradalomra 

 

Koszorúzás Polgármesteri 

Hivatal 

November 1. Halottak napja Megemlékezés Családtagok 

 

November 4. Emlékezés az 1956-os 

mártírokra 

Koszorúzás Polgármesteri 

Hivatal, 

Helyőrségi 

Parancsnokság 

 

Nyitva tartás egész évben reggel 8.00 órától este 18.00 óráig. 

 

A hivatalos megemlékezések mellett, év közben a városi óvodák, általános és középiskolák 

diákjai látogatják meg a Honvédtemetőt helytörténeti, történelmi rendhagyó órák, 

tárlatlátogatás és más szakmai foglalkozások tartása céljából. 

 



5. Fák, virágok, sírkövek 

 

 

6. A Kulturális Örökség Napja: „Lélegző örökségünk” 

 
Az Európa Tanács védnökségével 2004-ben 48 országban ismét sor kerül az örökségi napok 

megrendezésére. A Kulturális Örökség Napja alkalmából, 2004. szeptember 18-19-én, az 

Újkerti Közösségi Ház, a fenntartásában működő és a Honvédtemetőben található 

Mauzóleumot megnyitja a közönség előtt. Szombaton és vasárnap 11 és 15 órakor 

tárlatvezetéssel, történelmi jellegű programokkal állítanak emléket a közreműködők az 1849-

es debreceni csatában, valamint az első és a második világháború harcaiban elesett katonák 

tiszteletére.  

 

 

 

 

7.  Újkerti Közösségi Ház  
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. 

Tel./fax: 52/413-939 

E-mail: ujkertkh@axelero.hu 

www.ujkerti.kh.hu 

 

Az Újkerti Közösségi Ház Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területének 

közművelődési intézménye, mely tevékenységét több helyszínen végzi (Újkerti Közösségi 

Ház - Jerikó u. 17-19.; Debreceni Népi Együttes – Simonffy.u. ; Debreceni Mű-Terem Galéria 

- Batthyány u. 24.; Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola - Piac u. 45-47; 

Józsai Közösségi Ház, Debrecen-Józsa, Bocskai u. 53.; Kismacsi Közösségi Ház, Debrecen-

Kismacs, Napraforgó u. 1-3.; illetve kertségek, önszerveződő közösségek, csoportok. 

 

Ezek szerint kiemelt tevékenységei az alábbiak: 

1./ A gyermek és ifjúsági közművelődési tevékenységek (szabadidős programok, városi, 

lakóterületi versenyek, vetélkedők, szakkörök, tanfolyamok, szünidei ( tavaszi, nyári, téli) 

programok, táborok szervezése és megvalósítása.  

2./ Művészeti tevékenységek – kiemelten képzőművészet, tánc-, zene-, filmművészet, báb - 

(kiállítások szervezése, rendezése, pályázatok, szakmai fórumok, bemutatók, előadások, 

műsoros rendezvények) szervezése.  

3./ Helyi kulturális értékek létrehozásának segítése, közvetítése, bemutatása.  

4./ Hagyományápolás – kézműves műhelyek működtetése, a város kulturális hagyományinak 

feltárása, megismertetése.  

5./ Környezet és természetismereti - és védelmi programok, versenyek, vetélkedők, akciók 

szervezése, illetve megvalósítása.  

6./ Művelődő- alkotó közösségek, civil csoportok, érdeklődési körök munkájához feltételek 

biztosítása, illetve szakmai segítségnyújtás.  

7./ Idős korúak, nyugdíjasok, hátrányos helyzetűek, mentális, szociális segítése (közösségi 

formákkal, rendezvények szervezésével, humán segítő szolgálat és kötetlen társas 

együttlétek biztosításával.  
8./ Egészségvédő, életmód programok szervezése, melyek a természetes életmódra nevelést, 

ill. a lakosság mentálhigiénés szolgálatát célozzák változatos formákkal.  

9. / Iskolarendszeren kívüli képzések szervezése.  

mailto:ujkertkh@axelero.hu


10./ A helyi közélet, a közösségek és az egyének által igényelt szolgáltatások (terembérlet, 

információs szolgáltatás, tanácsadások…) biztosítása. A helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 

Elérendő cél egy olyan közösségi intézmény megteremtése, ahol helyet kapnak a különböző 

társadalmi csoportok és korosztályok, ahol hivatásos szakemberek és civil közösségek, 

önkéntesek, a közösségükért ténylegesen munkálkodók természetes szövetségben végzik 

feladataikat, hozzájárulva az egyén művelődéséhez, a helyi társadalom életminőségének 

javításához.  

 

 
 


