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"Feledésből az emlékmű" a Don-
kanyarban hősi halált halt katonákra
emlékezünk január 12-én Bobory
Zoltánnal

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg 1943. évi
doni hadműveleteinek 78. évfordulója alkalmából a
járványhelyzet miatt idén online emlékezünk azokra a
katonákra, akik a doni áttörésnél hősi halált haltak.
Az Emléknapon (2021. január 12-én, kedden), a
második világháborús emlékműnél (Gárdony, rk.
templom mögött)  16.00-17.00 h között egyéni
érkezéssel mécseselhelyezés lesz, a kandelláberek

lángjai mellett.
Az online térben közzétett filmmel, Bobory Zoltánnal emlékezünk. 16 órakor Serfőző
Simon: Feledésből az emlékmű című verset adja elő, melyet a második világháborús
emlékműnél veszünk fel. 

Bobory Zoltán író, költő, a Vörösmarty Társaság
elnöke a doni emlékezetkultúra megalapozója, a
pákozdi Don-kápolna elkészítésének
kezdeményezője. 2014-ben jelentette meg a
Rekviem a Don hőseiért című kötetet , melyet ő
szerkesztett. A versek, levelek, visszaemlékezések és
novellák célja, hogy megőrizzék az elesettek emlékét.

A filmben közreműködnek a Gárdonyi Géza
Általános Iskola diákjai, valamint Koós-Hutás
Áron, trombitaművész. 
Áronról (aki a

Pannonia All Stars Orchestra zenészeként is ismert):
Az első világháborús megemlékezések induló évében
az Olasz Miniszterelnökség a hajdani hadviselő felek
mindegyikét felkérte világszerte, hogy
kapcsolódjanak be egy, az elesettek emléke előtt
tisztelgő közös kezdeményezésbe.A nemzetközi
kezdeményezés közös nyelve a zene. Van egy dal, mely a laktanyákban a nap végét, a
pihenés kezdetét jelzi a mai napig, s ez nem más, mint az ’Il Silenzio’.
A világhı́rű olasz trombitaművész, Paolo Fresu Magyarország esetében a fiatal
jazztrombitást, Koós-Hutás Áront ajánlotta személyesen, aki a kiválasztott dalt a Budai
Vár Savoyai terasza egy csodálatos atmoszférával bı́ró pontján adta elő 2014. Július 27-
én. Ezt hallhatjuk tőle január 12-én, a gárdonyi megemlékezésen (az online filmben).

Városunkban hagyomány, hogy a gárdonyi világháborús hősi halottak emlékművénél
máglyatűzzel emlékezünk minden évben hősi halottainkra január 12-én, idén a helyszínen
csoportosan ez nem lehetséges, de az otthonról is elérhető film segítségével idén is fejet
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hajthatunk emlékük előtt. 

A filmet Elekes Gergő (vágó, operatőr, rendező) készíti.

Leiratkozáshoz kattintson ide! 
Gárdony Város Önkormányzata, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Központi telefonok: +36 22 570-028 , +36 22 570-100 , +36 22 355-370
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