
 

VII. Emlékmenet a Doni Hősökért 

 

Gyönyörű napsütésben, szinte tavaszias időben, megérkeztek Nyírbogátra is a  VII. „Emlékmenet a Doni 

Hősökért” kadétjai, akik a Honvéd Suli Kadét programjának keretében, a Don-kanyari offenzíva 76. 

évfordulója emlékére korhű egyenruhában indultak el Nyírbátorból. A gyalogmenet Sz-Sz-Bereg megye 

42 települését érintő, kétszer 100 kilométeres szakasz. Településünk táblájánál  a kadétokat fogadta Dr. 

Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester, a képviselő-testület tagjai, a Vántus István általános iskola 

diákjai, pedagógusai, akik e kis szakaszra csatlakoztak a menethez. A Béke téren polgármester asszony 

köszöntötte a jelenlévőket, az általános iskolások egy katona dalt adtak elő. A történelmi egyházak 

vezetői imát mondtak mindazon hősökért, akik családjukhoz soha nem térhettek haza. Az emlékműnél 

koszorút helyezett el az önkormányzat, az egyházak vezetői, az önkormányzat intézményeinek vezetői, 

ahol díszlövés is történt. Polgármester asszony hangsúlyozta, hogy katonáink hely álltak végig a 

háborúban, őriznünk kell mindörökre emlékezetüket. Köszönetét fejezte ki a Doni Emléktúra 

résztvevőinek, hogy segítenek nekünk abba, hogy emlékük ne menjen feledésbe.  A menetszázad 

emlékzászlójára, (mely a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred emlékét testesíti 

meg, - egy hiteles másolat, melyet Seszták Oszkár adományozott részükre), polgármester asszony 

emlékszalagot kötött. A rendezvényen a gyerekek megnézhették, kezükbe vehették a korhű replika 

fegyvereket a „Fegyver és Bakasimogató” keretében.  

A kadétok kitartása, példamutatása - reményeink szerint - egy olyan érzelmi kötődést indíthat el az 

ifjúságban, a felnőttekben és az idősebb generációkban is, ami erőt adhat a haza védelméhez.  

Magyarország történetében a Don-kanyarban vívott csata az egyik legszomorúbb fejezet, ahol a 

kétszázezres 2. Magyar Hadseregnek csaknem a fele megsemmisült. 

A Sz-Sz-B. megyei rendezvény fővédnöke Dr. Seszták Miklós kormánybiztos, védnöke Seszták Oszkár 

a megyei közgyűlés elnöke, társvédnökei: Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, a honvédelmi és 

rendészeti bizottság elelnöke, Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, Dr. Tilki Attila, 

országgyűlési képviselő és Kovács Sándor országgyűlési képviselő.   

Megható és felemelő érzés volt, amilyen érdeklődéssel, fegyelmezetten viselkedtek iskolánk diákjai 

a rendezvényen.  

Álljon mindannyiunk előtt példaként a hazáért embertelen körülmények között, emberfeletti 

erővel küzdő bajtársaik emléke! 

 

Nyírbogát, 2019. 02. 16.  

 

 

                         Gulyás Jánosné 

 

 

 

 













 


