Doni Hősök Emléktúra, Veszprém megye 2019
2019. január 11-én a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei
Egyesületének meghívására, iskolánk tanulóival egy Doni emléktúrán vettünk részt.
Az emléktúra a 76 évvel ezelőtt, a Don kanyarban hősi halált halt 200 ezer magyar katonának
állított emléket, immár 19. éve.
A túrán a Matasz Veszprém és Fejér Megyei tartalékos katonái, valamint szlovák,
litván, német katonák és az őket támogató civilek vettek részt. Az útvonal Szigliget és
Veszprém között volt kijelölve, a pénteken és szombaton is 25-25 km-esre tervezett
szakaszokkal. A túra 50 km-es távjából, mi a Vácis csapat a pénteki 25 km-t vállaltuk
teljesíteni.
Az időjárás ezen a napon nem éppen a legbarátságosabb arcát mutatta. Már Fejér megyéből
havas utakkal, hófúvással nehezített terepről hasonló körülmények közé érkeztünk. Többen
megjegyezték, hogy így viszont a résztvevők jobban tudtak a doni körülményekkel
azonosulni.
A reggeli szigligeti érkezésen csatlakoztunk mi is a Kaptur József nyá. repülő alezredes által
parancsnokolt Bakony Menetszázadhoz. Itt rögtön két ünnepi koszorúzással kezdődött a nap,
először a település központjában lévő hősi emlékművet koszorúztuk meg, majd a helyi
temetőben Kovács László nyá. ezredes sírja előtt róttuk le tiszteletünket. Az ezredes úr volt a
Doni emléktúra megálmodója.
A koszorúzás után Káptalantóti felé vettük az irányt, még buszokkal, ahonnan aztán 10:00-kor
megindult a Bakony Menetszázad Köveskál felé. Ezen a szakaszon 8,3 km-t teljesítettünk,
közúton, rendőri biztosítás mellett.
A második szakasz Köveskál és Monoszló között 3,4 km-en volt kijelölve. Ez a szakasz már
túraútvonalon lett teljesítve, tehát megkezdtük harcunkat a természet elemeivel is. A
településre érkezve a helyi hősi emlékműnél is koszorúzás következett.
A harmadik szakaszon Monoszló és Mencshely között, újra túraútvonalon menetelt a század
tovább. A dombok és a hó igazán hangulatossá tették a szakaszt, itt 7,3 km-t teljesítettünk.
A negyedik, záró szakaszon pedig 6,3 km és egy országúton történő menet várt még ránk,
Mencshelytől Nagyvázsonyig. Az előzetes terveknek megfelelően 16:30-kor érkeztünk meg a
településre. Itt rövid pihenő után megkoszorúztuk még a Nagyvázsonyi Hősi Emlékművet,
majd ezt követően a jól megérdemelt vacsorára került sor.
A tanulók és saját magam számára is nagy élményt jelentett egy nemzetközi
menetszázad tagjaiként, katonai irányításra alakzatban menetelni, megküzdeni a természet
erőivel. Megtisztelő volt, hogy mindegyikünket barátsággal fogadtak, végig figyeltek ránk,
nem éreztették velünk, hogy civilek vagyunk. Bízunk benne, hogy az elkövetkező években is
lesz lehetőségünk a túrán részt venni.
Szeretnénk köszönetet mondani Simon-Jójárt Sándor nyá. repülő ezredes úrnak, a
Matasz Veszprém Megyei elnökének, Nagy Lajos nyá. alezredes úrnak, a Matasz Fejér
Megyei Szervezetének elnökének a meghívásukért és köszönöm iskolánknak, hogy lehetővé
tette, hogy jelen legyünk az emléktúrán.
Résztvevők: Iványi Balázs 10/2, Majoros Dániel 10/2, Őri Péter 9/3, Tarr József 10/2 tanulók
és Kulcsár Csaba Honvédelmi Szakkör vezető
Kulcsár Csaba Honvédelmi Szakkör vezető
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