
Doni megemlékezés Miskolcon 
 
 76 évvel ezelőtt a vörös hadsereg január 12-én indította meg, majd szélesítette ki 
támadását a következő napokban a Don kanyarban. A 2. magyar hadsereg a nagy hidegben a 
téli hadviseléstől legyengülve, gyenge fegyverzettel nem bírta feltartóztatni a támadást, 
arcvonalát több helyen áttörték. Megkezdődött egyes szakaszokon a pánikszerű, máshol a 
szervezett visszavonulás, melynek eredményeképpen január végére oda lett a 200 ezer fős 
magyar hadsereg. Erre a tragikus eseményre, az elesettekre emlékeztünk Miskolcon 2019. 
január 14-én a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség helyi csoportja szervezésében a Szemere 
kertben álló kopjafánál. 
 A megjelenteket Fekete Dénes csoportvezető köszöntötte. Külön üdvözölte: 
- dr. Stiber Vivien úrhölgyet, a BAZ. megyei Kormányhivatal hivatalvezetőjét, 
- Papp Ferenc urat, a Polgármesteri Hivatal főtanácsosát, 
- Glatz Katalin úrhölgyet, Barta Gábor és dr. Nagy Árpád urakat, Miskolc MJV 
Önkormányzata FIDESZ-KDNP frakciójának képviselőit, 
- Badány Lajos és Révész Tibor urakat, a Jobbik Magyarország Mozgalom önkormányzati 
képviselőit, 
- Szabó Sándor református lelkipásztort, 
- A Magyar Honvédség részéről Király János őrnagy urat, Helyőrségparancsnokot, Nagy 
Géza őrnagy urat, a Toborzó iroda vezetőjét. 
 A Himnusz után Kühne Katalin úrhölgy verset mondott, majd dr. Rózsa György úr, a 
BAZ. Megyei Levéltár fő levéltárosa idézte fel a korabeli eseményeket. Az elesettekért Szabó 
Sándor lelkipásztor mondott imát. 
 

 
 
Az emlékhelyen a következő szervezetek, illetve személyek koszorúztak: 
- Miskolc MJV város, 
- BAZ megyei Kormányhivatal, 
- Miskolc MJV önkormányzatának FIDESZ-KDNP frakciója, 
- Jobbik Magyarország Mozgalom, 
- Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, 
- Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület, 
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- 2. Cserkészkerület, - 56-os Szövetség, - CÖF Miskolci Szervezete, - Vitézi Rend, 
- Magyar Történelmi Nemzetőrség, - Balogh Istvánné. 
A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult. 
 

 
Köszönet: 
- Miskolc MJV Önkormányzatának, hogy ősszel teljesen felújítatta a Szemere kertet és a 
Kopjafa környékét. A tér valódi szépségét majd tavasszal mutatja meg, 
- A hangosításért a Miskolci Kulturális Központ munkatársainak, 
- az áramvételi lehetőségért a BAZ megyei Kormányhivatalnak, 
- a terület rendbetételéért a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-nek. 
 

 
 
Fekete Dénes 


