„CSATTI” MENETSZÁZAD – ZEMPLÉN
MIKÓHÁZA – HÁROMHUTA – REGÉC – BASKÓ – HÁROMHUTA
Háromhuta Község Önkormányzata szeretettel vár minden kedves érdeklődőt és emlékezni vágyót
a XXII. Doni Hősök Emléktúra háromhutai záró megemlékezésére 2022. január 29-én, szombaton,
valamint az azt megelőző koszorúzásokra Újhután, Óhután és a középhutai temetőben.

PROGRAM
JANUÁR 28. – PÉNTEK:
17:00–18:00: Az emléktúrát teljesítő menetszázad beérkezése Újhutára, majd a harangláb mellett álló hősi emlékmű megkoszorúzása. Menete: menetszázad érkezése a
Gerendás-rét felől, himnusz, koszorúzás, mécsesek és virágok elhelyezése, díszlövés.
18:30–19:00: Keresztes Ferenc honvéd sírhelyének megkoszorúzása a középhutai temetőben. Menete: A menetszázad egy
szakasza koszorút helyez el a síron, majd díszlövéssel tiszteleg.
JANUÁR 29. – SZOMBAT:
08:00–08:15: A menetszázad megkoszorúzza az óhutai temetőben álló hősi emlékművet. Menete: himnusz, koszorúzás, mécsesek és virágok elhelyezése, díszlövés, a menetszázad elvonulása
Regéc felé.
17:45: A menetszázad beérkezik Középhutára.
18:00: Ünnepi szentmise a Szent Anna Római Katolikus
Templomban.
18:45: A XXII. Doni Hősök Emléktúra záró megemlékezése a
templomban, valamint a templomkertben álló hősi emlékműnél. Menete: ünnepi beszédek a templomban, díszőrök felállása
az emlékműnél, himnusz, koszorúzás, egyházi ima, ének, mécsesek
és virágok elhelyezése, díszlövés, szózat.

Közreműködnek: Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör – Magyar Királyi 10. Honvéd Határvadász
Hagyományőrző Zászlóalj, Füzérért Alapítvány, Magyar Honvéd Tüzér Egyesület – Magyar Királyi 106. önálló
Honvéd tüzérüteg, MH. 6. Területvédelmi ezred - 17. Területvédelmi zászlóalj, MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola
A túra résztvevői védettségi igazolvánnyal kell, hogy rendelkezzenek, de a helyi megemlékezésen való
részvétel nem kötött igazolványhoz. Ettől függetlenül kérünk mindenkit a szükséges óvintézkedések
betartására. A menetszázad tagjai pénteken 28 km, szombaton pedig 17 km gyalogmenet megtétele után
érkeznek településünkre, így az érkezési idők némileg módosulhatnak. További információ az emléktúráról:
www.honvedelem.hu, www.fuzertortenelme.hu, info@fuzertortenelme.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!

www.haromhuta.hu

www.facebook.com/haromhuta

Jöjjön el Ön is, emlékezzünk együtt
Háromhuta elesett hőseire!

