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A XXII. Doni Hősök Emléktúra, MATASZ Pest Megyei Szervezet
2021. 01. 29-i menetvonala programterve.

A MATASZ Pest Megyei Szervezete, az előző évhez hasonlóan, az 1943-ban a Doni harcokban
résztvevő 2. magyar királyi hadsereg katonái és munkaszolgálatosai emléke előtt tisztelegve rendezi
meg Pest-megyében, a „Doni Hősök Emléktúráit”.
Az emléktúrákat, a MATASZ Pest Megyei Szervezet, hagyományőrző, kulturális, sport, és
honvédelmi nevelési tevékenysége keretein belül a „Nagybaczoni Nagy Vilmos menetszázad” néven
– a névhasználathoz Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes egyeneségi leszármazottja, Dr.
Nagybaczoni Béla hozzájárulásával - teljesíti.
A MATASZ Pest Megyei Szervezet célja, hogy az emléktúrák során érintett települések
emlékműveinél, katonasírjainál rendezett megemlékezésekkel ráirányítsa a civil lakosság figyelmét
a II. világháborúban harcoló magyar katonák, munkaszolgálatosok, és az egykori honvédelmi
miniszter Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, mint a magyar katonai hivatás, a hazafiság és az
önfeláldozás egyik legkiválóbbjának, - „aki ember maradt az embertelenségben”, - emléke
ápolásának fontosságára. A XXII. Doni Hősök Emléktúra megszervezésével és lebonyolításával
tovább kívánják szolgálni a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat erősítését, a Magyar
Tartalékosok Szövetsége tevékenységének a civil lakosság körében történő minél alaposabb
megismertetését.
A COVID-19 vírusjárvány miatt életben lévő korlátozó rendszabályok az idei évben is csak az
egynapos, egyénileg, illetve kiscsoportban végrehajtható emléktúrák szervezését teszik lehetővé.
A MATASZ Pest Megyei Szervezete ennek megfelelően kettő alkalommal szervez egyénileg, illetve
kiscsoportban végrehajtható emléktúrát. Az elsőt január 29-én a Budakalász-Pomáz-Szentendre
menetvonalon. Az emléktúrákat végrehajtó személyek a települések hősi emlékműveinél, kiemelt
katonai síremlékeinél az előre egyeztetett időpontig bevárják egymást és a települések választott
vezetőivel, vagyis a polgármesterekkel közösen elhelyezik ott az emlékezés koszorúit, és gyújtanak
mécsest.
A Doni Hősök Emléktúra nem politikai, hanem hagyományőrző, a katonai emlékezet fenntartását
szolgáló civil rendezvény, ezért a megemlékezések során csak a szervezők és a szervezők által felkért
személyek tarthatnak rövid, mindenféle politikai megnyilvánulástól mentes emlékező beszédet, és
helyezhetik el koszorúikat.
A megemlékezéseken résztvevő civil lakosság a hivatalos koszorúzásokat követően egy-egy szál
virággal és mécsesgyújtással róhatják le kegyeletüket a „Doni katasztrófában” résztvevő katonák és
munkaszolgálatosok emléke előtt tisztelegve.
A Budakalász - Pomáz – Szentendre – menetvonalon végrehajtásra kerülő emléktúra
programterve:
08:30-08:45 óra között gyülekező a budakalászi hősi emlékműnél. (Budakalászi Szent Kereszt
Felmagasztalása templom mellett.)
09:00-09:15 óra között koszorúzó megemlékezés,
• miniszteri köszöntő ismertetése,
• rövid ünnepi beszédet mond Dr. Göbl Richárd Budakalász polgármestere,

•
•

koszorúk elhelyezése és mécses gyújtás, (jelenlévők)
imát mond Kelemen László atya, a Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánián
plébánosa.
09:15 óra az emlékmenet résztvevői indulnak a pomázi megemlékezés helyszínére.
10:15 óra érkezés Pomázra a Hősök Terére.
10:15-10:25 óra között koszorúzó megemlékezés,
• miniszteri köszöntő ismertetése,
• koszorúk elhelyezése és mécses gyújtás,
• imát mond Nyilas Zoltán református esperes,
10:30 óra indulás a Pomázi Polgármesteri Hivatalnál lévő emlékfalhoz.
10:35 óra érkezés az emlékfalhoz,
• rövid ünnepi beszédet mond Hardi Péter Pomáz Város alpolgármestere,
• koszorúk elhelyezése és mécses gyújtás,
• imát mond dr. Mosolygó Péter görögkatolikus esperes, parókus.
10:50 óra indulás a Pomázi Új római katolikus temetőbe, vitéz Asztalossy Aladár vezérőrnagy
sírjához.
11:00 óra érkezés a sírhoz.
• rövid beszédet mond Leidinger István Pomáz Város polgármestere,
• koszorúk elhelyezése és mécses gyújtás,
• imát mond Mogda Péter atya római katolikus plébániai kormányzó.
11:15 óra indulás Szentendrére.
13:00 óra érkezés Szentendrére a Kálvária térre, a II. világháborús emlékműhöz, koszorúzás, mécses
gyújtás.
13:10 óra indulás a Sztaravodai úti elágazásnál lévő hősi emlékműhöz.
13:25 óra érkezés az emlékműhöz.
13:30 óra koszorúzó megemlékezés, koszorúk elhelyezése és mécses gyújtás (Fülöp Zsolt Szentendre
Város polgármestere, Szűcs Katalin képviselő asszony és Bíró Sándor ny. r. ezredes MATASZ PMSZ
elnök, jelenlévők)
13:45 óra Az első emléktúra zárása. (Bíró Sándor ny. r. ezredes, MATASZ PMSZ elnök)
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