
13. melléklet 

2019. évi programok a Honvédtemető és Mauzóleumban 

Január Február Március Április Május Június 

 

január Kossuth nap-

koszorúzás 

Kossuth Társaság 

Önkormányzat, 

Helyőrségi 

parancsnokság 

 

január 

Doni csata 

áldozataira 

emlékezés, 

koszorúzás 

Helyőrségi 

parancsnokság, 

önkormányzat, 

pártok, 

Hadifoglyok 

szövetsége, 

lakosság. 

Síktalanítás, járda 

takarítás 

 

Síktalanítás, járda 

takarítás, fák 

gallyazása, 

metszése. Száraz 

fák kivágása, száraz 

fa lomb 

összetakarítása, 

konténerekbe 

rakása, elszállítása. 

 

Vitrinekben a 

kiállítási anyagok 

állag megőrzése, 

leltározás. 

 

1848-499-es 

forradalom és 

szabadságharc 

évfordulójára 

koszorúzások 

Polgármesteri 

Hivatal, Helyőrségi 

Parancsnokság, 

iskolák, lakosság 

 

Március utolsó 

napja: Hősök napja, 

koszorúzás, 

Helyőrségi 

parancsnokság 

 

Kaszálás, lekaszált 

fű összegyűjtése, 

konténerekbe 

rakása, elszállítása. 

 

Társadalmi munka 

Magyar 

Hadisírgondozó 

Szövetség, honvédségi 

iskolák. Civilek 

szervezésében 

takarítás, sírkövek 

letisztítása, feliratok 

átírása, fekete 

zománcfestékkel, 

kaszálás. Hulladék, 

szemét összegyűjtése, 

konténerekbe rakása, 

elszállítása. 

 

 

Május  

Társadalmi munka a 

református egyház 

„Szeretethíd” 

programjában 

Honvédség és a 

lakosság bevonásával. 

Takarítás, sírkövek 

letisztítása, feliratok 

átírása, vadsarjak 

kivágása, kaszálás. 

Kaszálék, 

összegyűjtése, 

konténerekbe rakása. 

Szemét összegyűjtése. 

Érettségi előtt a közeli 

középiskolákból  

 

Virágpalánták 

kicserélése, virágágyások 

felásása után. 

Iskolák és természetjáró 

körök fogadása, 

tárlatvezetés. 

Történelmi szakkörök 

tartása. Közeli általános 

iskolákból csoportok 

fogadása, foglalkozások 

tartása. Kaszálás, 

kaszálék összegyűjtése, 

konténerekbe rakása, 

elszállítása. 

 

  



Július Augusztus Szeptember Október November December 

 

Nyári táborok 

fogadása, 

természetjáró körök 

fogadása. Kaszálás, 

kaszálék 

összegyűjtése és 

konténerekbe 

rakása, elszállítása 

 

augusztus  

Elékezés az 1849. 

augusztus 2-i 

Debreceni csatára, 

koszorúzás. 

Helyőrség, 

Parancsnokság, 

lakosság, pártok. 

 

augusztus  

Emlékezés a 

nyugati 

hadifoglyokra, 

koszorúzás. 

Nyugati 

hadifoglyok 

debreceni 

szervezete, 

lakosság. 

Kaszálás, 

összegyűjtése, 

konténerekbe 

rakása, elszállítása. 

 

Társadalmi 

munkák, helyőrség, 

iskolák, egyház, 

lakosság 

szervezésében. 

Takarítás, kaszálás, 

összegyűjtés, 

konténerekbe 

rakása, elszállítása. 

Sírkövek 

letisztítása, 

feliratok átfestése, 

átírása. Iskolák, 

természetjáró körök 

fogadása, 

tárlatvezetés. 

 

Szeptember  között 

Kulturális Örökség 

Napja 

 

 

 

Október  

Aradi vértanúk 

emléknapja, 

koszorúzás 

Polgármesteri Hivatal, 

iskolák szervezésében. 

Dienes 

Szakközépiskola, Ady 

Endre Gimnázium, 

Arany János Ált. 

Iskola, Lilla téri Ált. 

Iskola, Hatvani Ált. 

Iskola, Kereskedelmi 

Szakközépiskola 

 

Október  

Emlékezés a Magyar 

Köztársaság 

Kikiáltásának 

évfordulóján és az 

1956-os forradalomra. 

Koszorúzás, 

Polgármesteri Hivatal 

szervezésében. 

Kaszálás, 

összegyűjtés, 

konténerekbe rakás, 

elszállítás. Iskolák, 

természetjáró körtök 

fogadása. 

 

November  

Mindenszentek napja. 

Megemlékezés 

családtagok, egyházak. 

 

November  

Emlékezés az 1956-os 

mártírokra, koszorúzás 

a Polgármesteri Hivatal, 

Helyőrségi 

Parancsnokság 

szervezésében. 

Hadifoglyok 

Szövetsége 

megemlékezés.  

Egynyári virágpalánták 

felszedése, kétnyári 

palánták kiültetése. 

 

Síktalanítás, járda 

takarítás, hó takarítás. 



 


