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JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI 
 REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 

 
 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Rendünk alapító főkapitányának je-
lentős adományából épült, zsúfolásig 
megtelt Magyar Advent Templomában 
volt a Vitézi Rend 90. éves jubileuma 
alkalmával rendezett Vitézavatás 
2010. szeptember 25-én, szombaton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. vitéz Várhelyi András főkapitány  
fogadása  

 

vitéz Takaró Károly nyugállományú 
dandártábornok, református püspök úr és 
kíséretének bevonulása után a kürtös felhí-
vó jelére bevonuló Dr. vitéz Várhelyi 
András főkapitány úr fogadta vitéz Cser-
halmi Pál huszár ezredes jelentését, me-
lyet a Szent Korona fogadása és a Magyar 
Hiszekegy elmondása követett. 

Vitéz Koós Ottó nyugállományú főkapi-
tány-helyettes, nyugállományú főszéktartó 
köszöntötte a megjelenteket. Különös sze-
retettel köszöntötte vitéz Takaró Károly  
nyugállományú dandártábornok, nyugál-
lományú tábori püspök urat, testvérszerve-
zetünk, a Bajor Katonai Szövetség kül-
döttségét, az önkormányzati szervezetek és 
az egyházak képviselőit, a hivatásos és  
 

 

veterán katonákat, a történelmi családok 
tagjait, a külhonból hazalátogató rendtársa-
inkat, a katonai hagyományőrző szerveze-
tek, valamint a média képviselőit, akik je-
lenlétükkel megtisztelték ünnepségünket, 
ezzel is emelve a Vitézavatás társadalmi 
jelentőségét. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
vitéz Takaró Károly református püspök, 

 nyá. dandártábornok bevonulása 
 

Őszinte szeretettel köszöntötte a Vitézi 
Rend soraiba lépő rendtársakat vitézzé ava-
tásuk alkalmából. Majd így folytatta:  

„Önök valamennyien saját jogon, vagy 
katonai elődeik hősies harctéri helytállása, 
illetve békeidőben bizonyított kiemelkedő 
hazafiságuk révén érdemelték ki, hogy a 
Vitézi Rend soraiba állhatnak. Ezekben a 
padsorokban ülnek olyanok is, akik több 
évtizede várnak erre a pillanatra, hogy el-
ismerjék hazájukért kifejtett hősiességüket, 
melyet eddig egyetlen felelős kormány 
sem tett meg: 

 

Tisztelt Avatandók! 
 

Önöket a Vitézi Rend alapításának 90., va-
lamint a Magyar Advent Temploma fennál-
lásának 80. évfordulóján avatják vitézzé.
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A Szent Korona érkezése 
 

Érezzék megtiszteltetésnek, hogy e kettős 
jubileum alkalmával válnak a Vitézi Rend 
tagjává e szent helyen, melynek megvalósítá-
sában jelentős szerepe volt vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, Magyarország kormányzójá-
nak, hiszen az Ő bőkezű támogatásával tudták 
felépíteni ezt a templomot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitéz Koós Ottó nyá.  főkapitány-helyettes 
 

Ezen a szent helyen teszik le Önök is a Szent 
Koronára a vitézi esküt és itt veheti át a jövő 
nemzedéke –várományosi alapon – a büszke, 
idős remegő kezekből azt a mindent beragyogó 
jelképes fáklyát, amely mindaddig élteti a hon-
véd hagyományőrzést, amíg magyar szív dob-
ban e meggyötört Hazában.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitéz Takaró Károly püspök 

Viseljék büszkén a szívük felett a vitézi jel-
vényt, mely a magyar katona hősies helytállás 
legmagasabb minőségének szimbóluma és a 
társadalom előtt is látható jele.” 

Vitéz Koós Ottó fenti köszöntője elhangzása 
után felkérte vitéz Takaró Károly püspök 
urat az ünnepi istentisztelet megtartására. 

Az istentisztelet befejeztével a Magyar Him-
nusz eléneklésére, majd a Vitézi Rend német-
országi törzskapitányság zászlójának felavatá-
sára  került sor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szalag felkötése a zászlóra 
 

Zászlófelavatást követően a Főkapitány úr 
megkérte a megjelenteket, hogy a bejegyzés 
alatt álló a „Templomot és az Iskolát Magyar-
országért Közhasznú alapítvány” javára ada-
kozzanak, és elkezdte  ünnepi beszédét. 
 

A Főkapitány Úr ünnepi beszéde 
 

Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus! 
Áldás Békesség! 

 

Ünneplő Gyülekezet, Hölgyeim és Uraim, 
Főméltóságok és méltóságok, Polgármester 
úr, kedves házigazdánk, Tarlós István főpol-
gármester-jelölt Úr, fővárosi frakcióvezető, 

tábornok és főtiszt urak, testvéreim! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. vitéz. Várhelyi András főkapitány
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„Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, - 
hanem a könyörülő Istené.” 

Ímé, a szentírás eme mondatát választot-
tam ki, a Vitézi Rend alapításának 90. év-
fordulójára, Mátyásföldön rendezett ünne-
pe mottójául. 

 

90 éve annak, hogy vörös rongyokat ma-
guk előtt lóbáló gyilkoló bolsevista hor-
dák bűnös várossá mocskolták a Magyar 
Köztársaság polgári székesfővárosát, Bu-
dapestet. Vele együtt kifosztották, feldúl-
ták és kirabolták az egész országot, s 133 
napig tartó tobzódásukról két olasz újság-
író ezzel a címmel írt könyvet: „Hullaszag 
van mindenütt….” 

 

De jött egy Isten küldötte magyar ember, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, 
aki egy vesztett háború, egy trianoni nem-
zetölő tragédia, s egy vörös orgia után, talp-
ra tudta állítani a nemzetet. 

 

Jött- és győzött. Mint hadvezér és mint ál-
lamférfi. Kormányzott. Mert kormányzó 
volt 24 éven keresztül! Legalább ennyi esz-
tendőt kívánok a mostani nemzeti-
keresztény magyar kormánynak! 

 

S ekkor, 1920. márciusában hozta létre, 
alapította meg, hívta életre a Vitézi Ren-
det, melynek céljául a magyar nemzeti ér-
dekek védelmét, a magyar nemzeti és ka-
tonai hagyományok és regulák őrizését és 
örökös tiszteletét és az egyenruha becsüle-
tét szabta alapul. 

 

Nemzetes Magyar Gyülekezet,  
Ünneplő Hölgyeim és Uraim! 

 

A Vitézi Rend  katonai hagyományőrző, 
nemzetközi fennhatóságú szervezet, avatott 
tagban számlálva idehaza csaknem négyezer 
rendtársammal, a külhonban, - USA-ban, 
Kanadában, Dél-Amerikában, Mexikóban, 
de Európa szinte majd minden országában – 
több, mint ötezer volt, vagy jelenleg is szol-
gáló taggal bír. Ők – katonák. 

 

Legyenek bár a NASA kutatói, legyenek 
orvos-professzorok Amerikában vagy Őfel-
sége Nagy-Britanniájában, dolgozzanak bár 
Európa sok országában mérnökökként, fej-

lesztőkként, vezetőkként, tulajdonosokként 
– ők mind-mind a Vitézi Rend tagjai. Rend-
társaink. Testvéreink. 

 

Ezt akarta, hitem szerint, ezt szerette volna 
Horthy Miklós kormányzó úr. Mert midőn 
egy aljas, csupán az addig hazátlan, hegyla-
kó népeknek kedvező trianoni békebosszú 
testet ért rajtunk, magyarokon, és megfoszta 
saját földünk kétharmadától, akkor döbben-
hetünk rá, mi magyarok, hogy – „ki is az az 
Európa….?” 

 

De – eltelt kilencven év. 
Van egy székely szólás, - még apámtól ta-

nultam, ki is igencsak katona volt – a szólás 
így hangzik: „Magyar ember megbocsát – 
de nem felejt”. 

 

Európai Unió tagországaként, a Vitézi 
Rend, mint a Nemzetközi Katonai Hagyo-
mányőrző Tanács Tagjaként, mint NATO-
tagállamként, higgadtan, nyugalmasan  ter-
jeszkedünk. Gyarapodunk. Szaporodunk. 
Tagjaink száma, itthon és szerte külföldön, 
nem csupán darabra, de kvalifikációnk sze-
rint is erősödik….. Szerintem most, a Ha-
dak Útján, a Kormányzó Úr is mosolyog. 

 

Mert újra mondom: „Nem azé, aki akar-
ja. Nem azé, aki fut! Hanem a könyörülő 
Istené….” 

 

Excellenciás Vendégek, Ünneplő  
Magyar Gyülekezet! 

 

Szent Pál írja, Chorintusiakhoz írott leve-
lében a többi között: „A szolgálatok külön-
félék – de az Úr ugyanaz….” 

Mert engem tettél, hát én szolgálok. Mert 
engem hagytál, hát én maradok. Nagy re-
ménnyel a jövő esztendőkre, nagy készenlét-
tel a szolgáltra. 

 

Az eltelt húsz esztendő megtaposta, meg-
ütötte, pofon verte ezt a magyar nemzetet. 
Mind, mi mindannyian többet vártunk 
1990-től, mint mi reánk szakadt. Mitévők 
legyünk most, 2010-ben,  húsz kemény, 
lucskos esztendők után, midőn túléltük 
ezen maszatos, össze-vissza éveket, s láttuk 
feljönni és elhamvadni bizonyos „rendszer-
váltó nagyurak” pályáját? 
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Egyszerűen szólva: vermeljük el a szomo-
rúságot, a csalódást….. Tudom, hogy közte-
tek rengetegnek eszébe jut, fülében vissz-
hangzik Pardi Anna költőnő keserű mondata: 
 

  „Mert a haza-szót befonta 
                                    a sarokban a pók, 
  A lábban a köszvény,  
                           s a testi-lelki kifáradás.” 

 

Nagy László, a nemzet sose méltón koszorú-
zott költője így kiált: 
 

„Aki minket meggyaláz,  
                              fárassza el azt a frász 
Jó habosra hajtsa meg. 
                           talonnak se tartsa meg!” 

 

De jött, mert jönnie ideje volt, éppen utolsó 
pillanatban, a magunkhoz térés, a nemzet 
megébredése, ahol választani kellett. Válasz-
tottunk. Íme, itt a választás eredménye: 
„….kis támogatás – kis változás! – nagy tá-
mogatás – nagy változás…” – mondta Orbán 
Viktor. Hát tessék! Nagy, nagyon nagy – a 
remény. És az vész el utoljára. Ne vesszen 
el!!!! Tessék legalábbis 24 évig kormányozni! 
Mint tette egy vörös-csőcselék terror után vi-
téz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr! 

 

Tudom, hogy ez nagyon nehéz. Tudom, 
hogy 90 év, az nagy idő. Tudom, hogy a po-
rond „aktivistái” ma már nem katonák, hanem 
simaszavú bankárok, brókerek, kijárók és le-
pelben lappangó templomszolgák… 

 

De ezt az egész nemzet tudja. Ezt a magyar 
nép  is tudja. Erről őket nem kell kormányhir-
detésben, drága pénzért „felvilágosítani….” 
Csak körül kell nézni magunk körül: kik áll-
nak körül engem? Kik ezek? Vajon mit akar-
nak tőlem az én fajtámtól, az én országomtól, 
az én nemzetemtől? Mit akarnak Magyaror-
szágtól ma, az idegenek??? 

 

Nem azt akarják, amit Szent István királyunk 
idején akartak. Nem azt akarják, amit Horthy 
Miklós kormányzótól akartak. Mit akarnak akkor? 

 

A vízkészletet? Európa legbővebb vízkészle-
tét? Az ivóvizet? Vagy a földet? A Szent Anya-
föld maradék 93 ezer négyzetkilométerét, ame-
lyik Európa legjobb termőföldje? Ezt akarják? 

Hát pedig akkor: állj meg, páter, a kereszttel! 
Szúrd le azt oltárod elé, s történjék bármi – 
„…itt élned, halnod kell….” 
 

Hölgyeim és Uraim, Nemzetes Testvérek, 
Magyarok, Vendégek! 

 

A Vitézi Rend katonai, nemzeti, hagyo-
mányőrző, katonasír-gondozó, nemzetközileg 
többszörös elismeréssel rendelkező KATO-
NAI REND! De mindez – potomság. Potom-
ság a több, mint hetvenezer család, amit bát-
ran szorozzanak meg tízzel, mert ennyi barát-
ja, kedvese, hűségese bizton van ma a magyar 
nemzeti gondolatnak, a nemzet védelmének. 
Ez ma -2010-ben, alapítása 90. évében a Vité-
zi Rend. Ez az EREJE!! 

Köszönet érte a tábornokoknak, főtiszteknek, 
kapitányoknak! 

De mi az, amit a Vitézi Rend sem tud felül-
írni, annullálni, pótolni?  

 

Mi az, amit csak a remény éltet minden rend-
társunkban, éljenek bár Amerikában, Kanadá-
ban, Dél-Amerikában, Európában – MA-
GYARUL? 

 

Megmondom, szerintem mi az: a templom – 
és az iskola…. 

Ha ezt a kettőt elhagyja a nemzet, elhagyja a 
kormányzat, a felsőbbség, - nota bene, a vá-
lasztott felsőbbség! – akkor bizony, ahogy 
ama Shakespeare írja: „sok dolgok vannak 
földön és égen, jó Horatióm, mit sem bölcs-
elmétek fölfogni képes…” 

Hát akkor fölfogjuk… S akkor hiábavalóság 
volna az én rendi, 24 évre szóló jókívánságom. 

 

Mert, - megint Pardi Anna költőnővel szólva -: 
„Csak az tudja, milyen egy ország közoktatása, 
Aki mindig első padban ült, de rongyos ingben, 
Az „ebből-se-lesz-senkisem” – történelemben, 
S akinek csillogó szemébe a tanító nem bírt 
hosszan belenézni….” 
 

Ünneplő Magyar Testvérek,  
Rendtársak, Barátaim!  

 

Legyünk boldog tanítványok! Nézzünk fel- 
apám mindig azt mondta: „fapofa, fel a fő, neki 
a sűrűjének!” – nézzünk fel! Ott a TANÍTÓ!



É R D E M E K  É S  K I T Ü N T E T É S E K  

Vitézek Lapja                                                           5. oldal                                                      2010 december 

És Ő, egyszer, mindenki szemébe bele fog 

nézni. Ha akarja, ha nem…. 
 

Magyarország, a nemzet, a népség, határon 
bent és kívül, - mivel a Vitézi Rend nem 
kötött határokhoz! – csak templomot, s az 
iskolát ne engedje! ELVENNI! Ezért Isten 
előtt minden vitéz felelős. Előttem csupán – 
felel. Nem jajongni kell – cselekedni! Ez ma 
a vitézség! 

 

Ezt üzeni ez a mai ünnep, a 90. évforduló, 

vitéz nagybányai Horthy Miklós alapító kor-

mányzó-főkapitány, Magyarország Nagyura! 

Szívből óhajtom és kívánom, hogy a nemzet, 

az ország, végyen Isten kegyelmével 24 esz-

tendeig tartó keresztény-keresztyén kormány-

zatot, áldásosan! 
 

Végezetül fogadják az ősi áldást! 
 

Megnyitom az adakozást, hirdetvén:  
 

A jókedvű adakozót szereti  az Isten! Ámen. 
 

 

Köszönöm figyelmüket! 
 

Az ünnepség  
kitüntetések átadásával folytatódott. 

 

Dr. vitéz Zsigmond András, a határon túli 
területek helyettes főkapitánya 

az Angliai Lovagrendek által 
az Angol Királynő koronázásnak 50 éves 

jubileumára kiadott 
 

JUBILEUMI ÉRDEMRENDET 
adta át: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Molnár-Gazsó János főkapitány-

helyettes, ügyvezető törzskapitánynak, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

v. Koós Ottó  

nyá. főkapitány-helyettes, 

nyá. főszéktartónak. 
 

A Bajor Katonai Szövetség kitüntetéseit 
vitéz Rainer Schmitt úr, 

 a Bajor Katonai Szövetség Würzburgi 
tartomány elnöke adta át: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. vitéz Várhelyi András 

főkapitánynak, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Várhelyiné Urlovics Éva 
nemzetes úrhölgynek,
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v. Koós Ottó 
nyá. főkapitány-helyettes, nyá. főszéktartónak, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

v. Váry József nyá. törzskapitánynak, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. v. Zsigmond András 
helyettes főkapitánynak, 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

v. Molnár-Gazsó János főkapitány-
helyettes, ügyvezető törzskapitánynak. 

A Vitézi Rend kitüntetéseit Dr. vitéz Várhelyi 
András főkapitány úr adta át. A Vitézi Rend  

 

JUBILEUMI EZÜST NAGYKERESZTJÉT 
 

a Bajor Katonai Szövetség 11 tagja és 20 fő 
magyar vitéz és közéleti személyiség vehette át. 

A kitüntetések átadását követően az avatás 
közös eskütétellel kezdődött. Először a Bajor 
Katonai Szövetség 4 tagját tiszteletbeli vitéz-
zé, majd nevük felolvasásának sorrendjében a 
vitézjelöltek  az imazsámolyra térdeltek és a 
Vitézi Rend főkapitánya a pallossal vállukat 
érintve, „Vitézzé fogadom” elhangzásával 
Őket rendtársainkká avatta.  

Az avatott vitézek nevében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitéz Berta Csaba nemzetes úr 
mondott köszöntő beszédet. 

 

Az avatási ünnepség a Szózat és a Székely 
Himnusz eléneklésével ért véget, melyet a 
Főkapitány úr fogadása követett. 

vitéz Drahos István 
 

A Vitézi Rend és a Bajor Katonai Szövetség 
10 éves jubileuma alkalmából  

a Főkapitány úrtól a  
VITÉZI REND JUBILEUMI  
EZÜST NAGYKERESZTJE  

kitüntetést vehette át: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rainer Schmitt úr, a Bajor Katonai  
Szövetség Würzburgi Tartomány elnöke,
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Gulan Haider Rahi úr, Oberst.i.R BSB tag, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Ferenc Tengerdy-Magyar  székkapitány, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Engelhorn  úr, BSB tag,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klaus Krüger úr, BSB tag, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Otto Vathröder úr, BSB tag 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Siegfried Zorn  úr, BSB tag, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Karl-Heinz Vögel  úr, BSB tag,  
 

A távollévő Gerhard Hammer, Werner 
Haug és Kurt Hildebrand urak 

kitüntetéseit Rainer Schmitt úr vette át. 
 

A Főkapitány Úr a Magyar Nemzet és a Vi-
tézi Rend érdekében kifejtett áldozatos  

tevékenysége elismeréseként a Vitézi Rend  
 

JUBILEUMI EZÜST NAGYKERESZTJE 
kitüntetést adományozta: 

 

Dr. v. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úrnak, 

 

Harrach Péter  
ogy-i képviselő, KDNP frakcióvezető úrnak, 

 

(távollétükben dr. Spaller Endre  ogy-i képviselő vette át.) 
 

Tarlós István  
ogy-i képviselő, fővárosi főpolgármester úrnak 

(később veszi át), 
 

Makovecz Imre  Kossuth-díjas építésznek, 
(később veszi át)
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Prof. Dr. Papp Lajos  szívsebész,  
Széchenyi-díjas egyetemi tanár úrnak,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Széles Gábor, a Magyar Gyáriparosok 
 Országos Szövetsége tiszteletbeli elnök úrnak, 

helyette Stefka István a Magyar Hírlap főszerk. vette át  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wossola György,  az Európai Vitorlás Szövet-
ség elnöke, Vitorlás Világszövetség  

 alelnök úrnak,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. v. Dávid Tamás kutató, 
főigazgató úrnak, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. v. Zsigmond András,  a határon túli  
területek helyettes főkapitányának, 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

v. Vedelek Mihály  nemzetes úrnak, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Molnár-Gazsó János ügyvezető törzskapi-

tány, főkapitány-helyettesnek, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

v. Koós Ottó  nyá. főszéktartónak,
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v. Varga László  főszéktartónak, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Pintér Árpád Zoltán  törzskapitánynak, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Pintér Lajos  széktartónak, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Váry József nyá. 
 törzskapitánynak,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Mikecz András  sajtófőnök,  
székkapitánynak, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Bányai István  törzskapitánynak, 
 

v. Varga Zoltán Lajos  törzskapitánynak, 

(később veszi át) 

ifj. v. Szakács László  vitézi hadnagynak, 

(helyette v. Szakács László székkapitány vette át.) 

 

A VITÉZI REND 
 

TISZTIKERESZTJÉT 
 vehette át: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Takaró Károly nyá. dandártábornok,  
nyá. tábori püspök,
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v. Cserhalmi Pál  nyá. ezredes,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. v. Székely Zsolt  törzskapitány. 
 

A Vitézi Rend  
ARANY ÉRDEMKERESZTJÉT  

vehette át: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Simon Stefan  székkapitány, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Szász Ottó  vitézi hadnagy, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Mikeczné Holbis Mónika 
nemzetes úrhölgy. 

 

A Vitézi Rend 
B RO N Z É RD EM KE RES ZTJÉ T  

vehette át: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Kiss László  törzskapitány, 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

v. Dobszai Zsolt  nemzetes úr, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
v. Kovács Krisztián  vitézi hadnagy,
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v. Nagy Miklós József  nemzetes úr. 
 

A Vitézi Rend  
HORTHY ARANY EMLÉKÉRMÉT 

 vehette át: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Balogh Zoltán  nemzetes úr, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Szulimán István Ákos nemzetes úr, 
helyette v. Molnár-G. János mb. törzskapitány vette át. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Kovács-Koski Kinga  vitézi hadnagy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

v. Hollósy Miklós  nemzetes úr. 
 

A Vitézi Rend   
HORTHY EZÜST EMLÉKÉRMÉT  

vehette át: 
 

 
 
 
 
 

 
 
0 

v. Deák Varga József  nemzetes úr, 
 

v. Füzy József vitézi hadnagy később veszi át 
 

További képek  
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Felavatott vitéz beszéde 
 

Tisztelt Főkapitány Úr! 
A Vitézi Rend Tisztelt Vezetői! 
Rendtársaim! 
Hölgyeim és Uraim! 

 

A most felavatott vitézek nevében kívá-
nok szólni. 

Egy felemelő és szívet megdobogtató 
esemény a mai nap. Már mi is büszkén 
mondhatjuk, hogy annak a nagy múltú, 
dicső rendnek vagyunk a tagjai amelyet 
vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyar-
ország egykori kormányzója, a Hadak Ura 
alapított 1920-ban. 

A Vitézi Rend az alapításától kezdve hirdeti 
a magyar katona hősiességét, bátorságát, vi-
tézségét. Szellemiségében pedig azt a keresz-
tény erkölcsi értékrendet, amely mindig is a 
magyar nemzet egyik alap pillérét jelentette. 

Ez a szellemiség ma is fontos életünkben, 
mivel csak e szerint élve tudjuk megtartani 
és gyermekeinkben továbbvinni magyarsá-
gunkat. Egyben pedig ezáltal nyer igazi ér-
telmet vitéz elődeink azon hősiessége, 
amellyel nemegyszer az életük árán is a ma-
gyar hazát szolgáltak. 

A mai napon, amikor a Vitézi Rend tagjává 
váltunk, életünk egyik fordulópontjához ér-
kezett. Magunk is kiválasztottak lettünk, 
akiknek küldetése magyar nemzetünk méltó 
szolgálata. Egyben ígérjük és fogadjuk, hogy 
ezt a küldetésünket az imént tett eskünkhöz 
híven a társadalom tagjainak példát és irányt 
mutatva teljesítjük. Egyúttal arra törekszünk, 
hogy a Vitézi Rend ismét az őt megillető di-
cső helyét foglalja el a magyar nemzeti köz-
tudatban. Visszatérünk az Ősi Útra. 

Ez évi ünnepségünk kivételes is egyúttal, 
mivel rendünk idén ünnepli fennállásának 
90. évfordulóját. Mert 

 

„hiszünk egy Istenben, hiszünk egy Hazában, 
 hiszünk egy isteni örök igazságban,  
hiszünk Magyarország feltámadásában!” 

 

Vitéz avatás,  
Budapest 2010. szeptember. 25 
                 vitéz Berta Csaba 

 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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Avatottak – Új rendtársaink: 
 

Posztumusz lettek Rendünk tagjai: 
 

néhai Bartók László 
néhai Csipke László 
néhai Csobod János 
néhai Csobod Mária 
néhai Karátsonyi Mihály 
néhai Kelemen Imre 
néhai Kiss Ferenc 
néhai ifj. Kovács Miklós 
néhai Lőrincz Andrásné 
néhai Dr. Mózsa Ernő 
néhai Palla János  
néhai Pápai Barna 
néhai ifj. Révész András 
néhai Simon László 
néhai Szilágyi Gyula 
néhai Tóth János 

 

Avatott Vitézek: 
 

Bajorok: 
 
Astridt Raaber 
Klaus Dieter Krüger 
Roland Schafer  
Wolfgang Güsregen 

 

Magyarok: 
 

Dr. Balpataki Béla 
Bánomy Mansell Katalin Mária 
Bartók Anita 
Bartók László 
Bartók László 
Berta Csaba 
Csibi Kálmán Imre 
Csibi Nóra Rita 
Csibi Péter 
ifj. Csipke László 
Csizmadia József 
Csobod Anna 
Darvas András Kálmán 
Faragó László 
Felpéci István 
Felpéci Zsuzsanna 
Foky Ernő 
Dr. Füri Mihály
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Harrell Péter Károly 
Harrell Tóth Éva Rafaella 
Horti János 
Dr. Horváth István 
Juhász Ágnes 
Kalácska András 
Kelemen Csaba 
Kovács Miklós József 
Kovács Zsuzsanna 
Lakatos Miklós László 
Légrády János 
Lőrincz István 
Lőrincz István 
Lőrincz Virág 
Mándy Tibor 
Mészáros Zoltánné 
Molnár Gergely 
Molnár Krisztina Beáta 
Oroszy Gábor Csaba 
Oroszy Gábor Frigyes 
Palágyi Ádám 
Dr. Palágyi Tivadar  
Dr. ifj. Palágyi Tivadar 
Palágyi Zsolt 
Palásti Andrea 
Palásti Aranka 
Palásti Árpád 
Palásti Péter 
Palla Zoltán 
Páró Sándor István 
Pataki Dániel 
Perjési Imre Gábor 
Pusztai Péter Mihály 
Sándorné Szilágyi Katalin 
Szalontay Ilona Katalin 
Szamosszegi Bodó Sándor 
Szász Anna Mária 
Székely-Kékedy Kinga 
Szentgyörgyi Dezső 
Szentgyörgyi Zsolt 
Szilágyi András 
Dr. Takács Tibor 
Tátrainé Winkler Mónika 
Tóth János 
Winkler Klára 
gróf Dr. Wright-Hogeland Richárd 

A Vitézavatást követő állófogadáson a Bajor 
Katonai Szövetség további kitüntetéseitv. 

Rainer Schmitt úr, a Bajor Katonai Szövetség 
Würzburgi tartomány elnöke adta át: 

Orbán Viktor,  
Harrach Péter, 

(helyettük Spaller Endre vette át)  

vitéz Waldner Tibor,  
Dr. vitéz Székely Zsolt,  
vitéz Hellebronth Gusztáv,  
vitéz Kiss László,  
vitéz Varga László, 
Stefanidesz Teréz, 
vitéz Kissné Kudó Andrea, 
Kiss Regina 
vitéz Mikecz András, 
vitéz Mikeczné Holbis Mónika, 
vitéz Kovács László 
vitéz Kovács Krisztián, 
vitéz Kovács Péter, 
vitéz Pintér Árpád, Zoltán 
vitéz Bercsényi Miklós, 
vitéz Tóth Béla, 
vitéz Bősze József, 
vitéz Bárdos Balázs, 
Turczi Anna Róza, 
vitéz Vértesy László, 
vitéz Hatalay Géza, 
vitéz Bebesi Béla, 
vitéz Simon Stefán, 
vitéz Varga László. 
 

90 ÉVES A VITÉZI REND 
 

II. ORSZÁGOS VITÉZI TALÁLKOZÓ 
 

A találkozót 2010 augusztus 25-én Kovács Pé-
ter a XVI. kerület Polgármestere nyitotta meg. 

Köszöntötte a vendégeket, és elmondta, hogy 
az Erzsébet ligeti színház épülete a megszállás 
évtizedeiben a szovjet hadsereg katonai főpa-
rancsnoksága volt, és az 1990-es fizikai vissza-
vételt követően ma itt az ideje, hogy a kerület 
méltóképpen, lelkileg is visszavegye és a nem-
zet szolgálatába állítsa. Büszke a Vitézi Rend-
re, annak értékeire, amelyre óriási szükség van. 

AZ ŐSŐK TISZTELETE, AZ ISTENBEN 
VALÓ MEGINGATHATATLAN HIT,  A 
HAZASZERETET, A TENNI AKARÁS A 
NEMZETÉRT, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT 
TARTÓ SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁS 
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Ezek a Vitézi Rend tagjai által képviselt 
legfontosabb értékek, melyekre ma is szük-
ség van, és ez jellemzi ma is vitézeinket, akik 
mérlegelés nélkül  kiveszik részüket a nemzet 
építéséből. - hangsúlyozta dr. vitéz Várhelyi 
András főkapitány a II. Vitézi Találkozó 
megnyitóján a XVI. kerületi Erzsébet Szín-
házban elmondott ünnepi beszédében. El-
mondta: ma is háromféle lehetőség kínálko-
zik, hogy valaki a Vitézi Rend tagjai sorába 
kerüljön. Ha a jelentkező harcolt az első, 
vagy második világháborúban és ott kitüntet-
ték, a vitézi kódex szerint vitézzé avatjuk. Ha 
ugyanezt egy leszármazott rokon kéri, váro-
mányosnak tekintjük és szintén vitézzé avat-
juk. Van lehetősége a felvételre annak is aki-
nek családjában nem volt vitéz. A lényeg az 
értékazonosság, az elhivatottság a hagyomá-
nyok és őseink tisztelete. Őket előbb Tiszte-
letbeli Vitéznek avatjuk, majd a türelmi idő 
letelte után rendes vitézekké válnak, azaz le-
származottjai örökölhetik a címet. Ma a Vitézi 
Rend állományának háromnegyede tizennyolc 
és harmincöt év közötti fiatalokból áll. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  v. Bősze József az ünnepség levezetője el-

mondta: A Vitézi Rend Magyar Örökség! A 
vitézség a magyar katona ezeréves helytállá-
sának és példaadó személyes bátorságának 
legmagasabb minősége, azon hősöké, akik 
kötelességükön jóval felül, mindenüket felál-
dozták a haza és a magyar nemzet védelmé-
ben. Megilleti őket a legnagyobb tisztelet, 
melyet az I. világháborút és a szégyenteljes 
Trianoni diktátumot követően vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós, Magyarország kormány-
zója és a magyar kormány 1920. augusztus 
10.-én törvényerejű rendelettel ismert el, kife-
jezve ezzel a nemzet háláját élő hősei iránt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen áldozatvállalás szimbóluma és a társa-

dalom előtt ma is látható jele - a világ talán 
legszebb jelvénye – a Vitézi Jelvény, mely a 
Szent Korona védelme alatt folytatott nemzeti 
küzdelmünk jelképrendszerét testesíti meg. Az 
alapító v. nagybányai Horthy Miklós, Ma-
gyarország Kormányzója örökül hagyta, hogy 
a vitézség a társadalom megbecsülését élvez-
ze, melyet ha arra érdemesek, a leszármazot-
takban is jutalmazni kell.  

Az ünnepélyes megnyitó során átadták a ki-
lencvenéves rend jubileumi Ezüst Nagykereszt-
jét az arra érdemeseknek. Az elismerést Ko-
vács Péter polgármester, dr. Ináncsi Miklós, 
Demjén Ferenc zenész, dr. Simon Sándor ve-
zérőrnagy, dr. Führer Ernő erdészeti kandidá-
tus, Garancsi László prépost és vitéz Waldner 
Tibor a Vitézi Rend egyesült államokbeli 
törzskapitánya vehette át. A 2010. évi vitéz 
avatáson vehetik át a jubileumi ezüst nagyke-
reszt kitüntetést azok, akik elfoglaltságuk miatt 
nem lehettek jelen a találkozón. Dr. vitéz Vár-
helyi András főkapitány - a főkapitányi tisztség 
betöltésének 10 éves jubileumára - honfoglalás 
kori dísz szablyát kapott, melyet v. Koós Ottó 
nyugállományú főszéktartó és v. Molnár-Gazsó 
János főkapitány helyettes adott át.  

Az Erdélyi Törzskapitányság kopjafát aján-
dékozott a Vitézi Rendnek, amelyet a Pákozdi 
Honvéd Emlékhelyen fogunk felállítani. 

 A színház előtti parkban, a megnyitót köve-
tő műsorban bemutatót tartottak a Magyar 
Baranta Szövetség Zrínyi Miklós harcművé-
szeti csapatának tagjai, akiket a  Szövetég ve-
zetője Vukics Ferenc honvéd őrnagy mutatott 
be. Fellépett Vesztergám Miklós tárogató mű-
vész, v. Juhász Antal verseket mondott, a Ti-
szavirág Daloskör hazafias dalokat adott elő,
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Veszelka Márta nemzetőr énekelt, a Csillag-
szem együttes tagjai pedig kiválóan szórakoz-
tatták néptáncukkal a közönséget.  Az időjárás 
nem fogadta kegyeibe a rendezvényt. Az elő-
ző esti óriási vihart a találkozó napján hűvös, 
csendes eső követte. Ennek ellenére sokan 
eljöttek a vitézek és családjaik is. Ők jól érez-
ték magukat, tapssal köszönték meg a fellépők 
műsorát, és részt vettek a meghirdetett bog-
rácsfőző versenyen is. Valamennyi Kárpát-
medencei Törzskapitányság indított csapatot. 
Lelkesen főztek a vitézek, közben beszélget-
tek, köszöntötték egymást a csapatok tagjai, 
kóstolták, ízlelték az ételeket. Sok vállalkozó 
is eljött. Bemutatták boraikat, kovácsolási tu-
dományukat, üvegfestési, szappanfőzési tudá-
sukat. A Rákosmenti Barantások foglalkoztak a 
gyerekekkel és sok más mellett sátrat állított a 
Nemzetvédelmi Egyetem is. Volt ökörsütés, 
bográcsgulyás, és kemencében sült csülök, 
lángos, kürtőskalács is.  

A II. Országos Vitézi Találkozó betöltötte 
rendeltetését. Köszönet érte a szervezésért fele-
lős v. Molnár-Gazsó János főkapitány helyet-
tesnek, v. Pintér Árpád budapesti törzskapi-
tánynak, v. Mikecz András Pest megyei szék 
kapitánynak és minden segítőnek. Meghívást 
kaptak  az összes Vitézi Hagyomány Őrző 
Egyesületek.  Közülük  magánemberként min-
den szervezettől többen eljöttek. Még e jubile-
umi ünnepen is el kell ismernünk, hogy a Vité-
zi Rend 2010-ben nem egységes. A tagság a 
Vitézi Rendben, de a többi Egyesületben is 
hasonlóan, éli, tiszteli és betartja az alapító 
alapelveket, dolgozik közös Hazánkért, a Ma-
gyarságért. E rendezvény kísérlet és bizonyíték 
is volt egyben az egység megteremtésére, 
melynek elérésére a  szervezők jó úton járnak.  

Vannak a mai napig húzódó, közös összefo-
gást igénylő, megoldásra váró feladatok. Ilye-
nek, a teljesség igénye nélkül,  a kitüntető vi-
tézi cím hivatalos használatát betiltó, egyben a 
kommunista berendezkedést hazánkban meg-
alapozó 1947. évi IV. törvény 63 év után tör-
ténő hatályon kívül helyezése. Ilyen a Vitézi 
Jelvénnyel ékesített zászló felvétele a törté-
nelmi zászlók sorába, hogy állami és katonai 
ünnepeinken felvonulva hirdesse a vitézség 
eszmei és erkölcsi értékét. Továbbá szorgal-
mazzuk és hiányoljuk a II. Világháborús 

Központi Hősi Emlékmű  felállítását a fővá-
ros egyik kiemelt főterén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiemelt feladatnak kell legyen a II. világhá-

borúban elesett hős magyar katonák emléké-
nek megörökítése, úgy  ahogyan azt vitéz 
Nagybányai Horthy Miklós kormányzó és a 
magyar kormány tette az 1924. évi XIV. tör-
vénycikkben az első világháborúban elesettek 
emlékére. A törvény szerint minden faluban és 
városban, amelynek hősi halottja volt, emlék-
művet állítottak és azon kőbe vésték az eleset-
tek nevét. Örök emlékezetéül az elkövetkező 
időkben élő minden magyarnak.  

Emlékművet kívánunk állítani a Hűvös-
völgyben az Ördögárok felszínre érkezésének 
helyén, ahol több ezer magyar és német kato-
na esett el 1944 február 14.-én a kitörés nap-
ján. Ugyanitt van eltemetve több ezer budai 
civil is. Nők és gyermekek egyaránt kerültek a 
tömegsírba. Ez a terület korábban honvédségi 
kezelésben volt. Mára eladták, Az új tulajdo-
nos lakóparkot kíván építeni a tömegsírok 
felett. Ugyanitt van az 1848-as Szabadságharc 
során Budavár visszafoglalásakor elesett ma-
gyar honvédek egy részének és a várvédő 
Henczi parancsnok, valamint 500 halott kato-
nájának sírja és mauzóleuma is. Feladatunk 
továbbá a kommunizmus idején meghurcolt és 
ellehetetlenített vitézek számára a segítség 
megszervezése. Úgy ahogyan azt alapítónk 
tette. /Közadakozás szervezésével a rászoruló 
hétezer vitéz hét és tizenöt kataszteri hold
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közötti nagyságú telket, házat  kapott gazda-
sági helyzetük megerősítésére./  

Hasonlóan kell tennünk az 1956-os forrada-
lom során elesett, vagy megalázott, de még élő 
hőseinkkel családjaikkal  is. Közös feladatunk 
továbbá változatlanul minden lehetőséget ki-
használva, az elesettek sírjait itthon és külföld-
ön egyaránt gondozni, emléküket megörökíte-
ni, megismertetni tetteiket a ma élőkkel.   
                                           v. Marosvári Imre 
 

VITÉZAVATÁS 
SEPSISZENTGYÖRGYÖN 

2010. június 19-én 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Vitézi Rend Erdélyi Törzskapitánysága, 

június 19-én, szombaton, 11 órától vitézava-
tást tartott a Sepsiszentgyörgy Szemerjai Re-
formátus templomban. A zsúfolásig megtelt 
templomban az ünneplő gyülekezet az orgona 
hangjaira állva fogadta a Zászlót, a Vitézi 
Rend központi törzsének vendégeit, valamint 
az avatandókat. Ezután elhangzott a Székely 
Himnusz, majd a gyülekezet közösen elmond-
ta a Magyar Hiszekegyet.  

v. dr. Székely Zsolt, erdélyi törzskapitány a 
következő köszöntő beszéddel üdvözölte a 
résztvevőket:  

 

„Nemzetes Rendtársak!  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Vendégek! 
 

Tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm ked-
ves vendégeinket:  
 

vitéz békei Koós Ottó, nyugalmazott őrnagy, 
nyugállományú Főszéktartó, Főkapitányi  

megbízott urat, 
Vitéz Koós Ottóné, Hajni nénit, 

v. Varga László főszéktartót, 
vitéz Pintér Árpád, 

 Budapest székesfőváros törzskapitányát, 
vitéz Mikecz András,  

Pest megyei székkapitányt, sajtóreferenst, 
vitéz Mikeczné Holbis Mónika asszonyt, 

vitéz Marosvári Imre a Vitézi Rend pénztá-
rosát. Úgyszintén köszöntöm körünkben 

 vitéz lovag báró Sokoray Lászlót 
 az 1956-os Magyar Nemzetőrség Erdélyi kap-
csolatokért felelős dandártábornokát Pápáról. 

 

A Jóisten kegyelméből újra ünnepelünk itt, 
a Sepsiszentgyörgy Szemerjai református 
templom falai között. Mindnyájunk örömére 
a mai napon Rendünk 16 új taggal gazdago-
dik, 16 vitézt avatunk, idősebbeket és ifjakat, 
igaz magyar embereket. Tesszük ezt pontosan 
egy nappal a rend alapítójának, vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós kormányzó születésének 
132-ik évfordulója után. Ugyanakkor 9 há-
romszéki vitézt kitüntetésben részesítünk.  

Emlékeztetném ez alkalommal a tisztelt 
ünneplő gyülekezetet, hogy a Kormányzó Úr 
pontosan 90 évvel ezelőtt hívta életre a Vitézi 
Rendet, melynek célja, hogy tagjai család-
jukkal erős keresztény erkölcsű, békében 
bölcs és dolgos, háborúban erős, Hazájához 
mindenkor és minden körülmények között 
hű, nemzetfenntartó, a Magyar társadalmat 
erősítő szervezetet képezzenek.  

Vitéz nagybányai Horthy Miklós egy vesz-
tett háború, a vörös terror, a fehérterror, és a 
cseh-román intervenció minden katasztrofális 
járulékát követően vállalta az ország vezeté-
sét, és erkölcsi-gazdasági-politikai-katonai 
talpra állítását.  

A Vitézi Rend eszménye az a magyar nem-
zettárs, aki Istenbe vetett hittel kész élete 
árán hazáját megvédeni, aki síkraszáll olyan 
konzervatív ötvözetű, haladó, szociális és 
demokratikus eszményekért, mint: Isten, 
Haza, Család, demokratikus társadalmi rend, 
független ország, jogegyenlőség, egyben 
tagadja Trianon jogszerűségét és harcol 
minden szélsőséges parancsuralmi megnyil-
vánulás ellen.  

Ezen szerény üdvözlő szavak után, most 
ünnepségünk kegyeleti része következik.”
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Ezt követően, Incze Zsolt György református 
lelkész megtartotta az ünnepi istentiszteletet.  

Az istentisztelet után vitéz békei Koós Ot-
tó, nyugalmazott őrnagy, nyugállományú 
Főszéktartó, Főkapitányi megbízott ünnepi 
beszéde következett. 

 

Tisztelt Ünneplők! 
Tisztelt Vendégeink! 

Rendtársaim! 
Avatandó Vitézek! 

 

„Eltelt egy év, hogy ebben a templomban 
ünnepeltünk. És most már nem lesütött szem-
mel állok itt előttetek, már világosodik az ég 
alja, mint ezelőtt 90 évvel, otthon az anyaor-
szágban. Hisz elsőként meghozták az állam-
polgársági törvényt, amit már rég óta vártunk. 

Főkapitányunk üdvözletét tolmácsolom a 
Székkapitányság minden egyes tagjának itt a 
végeken. 

Ma itt azért jöttünk össze, hogy Kormányzó 
Urunk által 1920-ban alapított Rendbe új ta-
gokat fogadjunk. 

Tudjuk nagyon jól, hogy az I. világháború 
után elszabadult a pokol Magyarországon. A 
133 napos vörös uralom és a betolakodók 
rablásai után megalapította a Vitézi Rendet 
azzal az elgondolással, hogy jutalmazzon, 
másodsorban, hogy legyen egy kipróbált 
szervezete, melynek minden tagjára bármikor 
számíthat. Ezek voltak a harctereken hősie-
sen helytálló katonák. 

Mi ennek a Rendnek vagyunk a jogutódjai, 
kiknek kötelességük, az akkor Kormányzó Úr 
által lefektetett irányelveket tovább vinni és 
terjeszteni. 

Ezért a Rend elvárja minden egyes tagjától, 
életével, példamutatásával, becsületességével 
nemzetét szolgálja. 

Gyermekeit hazaszeretetre nevelje, nemze-
tünk múltját, történelmét, a Habsburg-ház el-
vével és a kommunista tanokkal ellentétben, a 
valóságos magyar történelmet tanítsák. 

A hónap elején volt a Trianoni gyalázat 90. 
évfordulója. Ébredő hazánk ezt a napot, június 
4.-ét hivatalosan is emléknappá nyilvánította. 
Ezzel is tanújelét adta, hogy nem csak sza-
vakban, hanem már tettekkel is 15 millió ma-
gyart vállal. Már ennek a gondolatnak a szel-
lemében emlékeztünk ebben az évben. 

A sajtó és a történészeik is jóval többet fog-

lalkoztak az eseményekkel.. Ez ad most már 
reményt ahhoz, hogy a jövő nemzedéke ismét 
magyar történelmet tanul és megismeri őseink 
küzdelmét, mellyel ezeregyszáz éven keresz-
tül megőrizték édes Hazánkat. 

Fiataljainkat is rá kell ébreszteni, hogy téves az 
a mondás, „ahol jól megy sorom, ott a hazám.” 

A Haza, a szülőföld, mely felnevelt és me-
lyen a magyar nemzet tagjává, a nagy család 
tagjává váltunk, és amelyért ha kell az életün-
ket is fel kell áldoznunk. Mert, ahogy Teleki 
Pál gróf egykori miniszterelnökünk mondta: 
„Becsületünk előbbre való jólétünknél” 

Bízva abban, hogy talán Európában is rájön-
nek arra, hogy rossz irányban halad a világ. A 
nemzeti gondolat, mely ismét megérintette Ha-
zánkat lassan egy szebb, boldogabb jövő felé 
viszi nemzetünket. 

Melynek eredménye lehet MAGYAR NEM-
ZETÜNK FELTÁMADÁSA, hisz annyiszor 
támadt már fel nemzetünk. 

Úgy legyen!” 
 

Az ünnepi beszéd után az elismerések, 
kinevezések átadása következett.  

 

Vitéz békei Koós Ottó, Főkapitányi megbí-
zott II. Világháborús emlékérmet adott át 

 

Semmel Károlynak, 
Veress Jánosnak, 
Dr. Boga Olivérnek, 
 

Vitéz Varga László, Főszéktartó  
Díszoklevelet nyújtott át: 

 

Vitéz Damó Gyulának, 
vitéz Bogdán Rajcs Zsoltnak, 
vitéz Urszuly Sámuelnek 
vitéz Kovásznai Gusztávnak, 
vitéz Siskovicsné Barabás Lenkének, 
vitéz Halmágyi Leventének, 

 

Dr. vitéz Székely Zsolt a következő 
kinevezéseket nyújtotta át: 

 

vitéz Albert Álmos vitézi hadnagy 
vitéz Petke Zoltán vitézi hadnagy 
vitéz Szabó Lajos vitézi hadnagy 
Dr. vitéz Demeter János vitézi hadnagy 
vitéz Molnár József vitézi őrmester 
vitéz Csobotár István vitézi őrmester 
vitéz Szebeni Tünde vitézi őrmester
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Ezután az ünnepélyes avatási szertartás kö-
vetkezett, melynek levezetését Dr. vitéz Szé-
kely Zsolt, erdélyi törzskapitány vállalta.  

Vitéz Pintér Árpád, Budapest székesfővá-
ros törzskapitánya megadta a jelt az avatási 
szertartás megkezdésére.  

Az avatásra kerülő vitézek letették az ünne-
pélyes esküt, amelyet a pallóssal történő ava-
tás követett. Az avatásra kerülőket, egyenként 
a zsámolyra térdelve, Vitéz békei Koós Ottó, 
Főkapitányi megbízott vitézzé ütötte.  
 

Az újonnan vitézzé avatottak névsora: 
 

v. Haszmann Pál 
v. Ilkei Ferenc 
v. Ilyés Levente 
v. Kelemen Tibor 
v. Kovács Ildikó 
v. Mátéfi János 
v. Molnár Aranka 
v. Ozsváth Árpád István 
v. Semmel Károly 
v. Szabó András 
v. Szakács Erős Loránd 
v. Szekeres Adorján 
v. Valentsik Mária 
v. Veress János 
v. Veress Vilmos 
v. Vilikó Kálmán 

 

Az avatás végén, az újonnan avatottak  
nevében köszöntő beszédet mondott 

vitéz Kelemen Tibor. 
 

„Tisztelt Keresztyén, Keresztény Gyülekezet! 
kedves Incze Zsolt Tiszteletes Úr! 

Tisztelt Törzsszék Vezetősége! 
Tisztelt Vitézek, Nemzetes Asszonyok! 

Hölgyek és Urak! 
 

A Vitézi Rend nem csak hagyomány, mond-
ta vitéz Dr. Székely Zsolt, 2010 május 7-én 
Kovásznán, több mint 60 ember előtt, a Rend 
ünnepi állománygyűlésén. “Célkitűzéseiben 
szerepel elsősorban a Vitézi Kódexben meg-
határozott hármas egység az Isten, Haza, Csa-
lád, tiszteletben tartása, életmódban, a példa-
mutatás, erkölcsi tartás és a fiatalok igaz Ma-
gyar szellemben való nevelése. A hármas egy-
séget napjainkban joggal kibővíthetjük immár 
a Nemzet, Hit és Szeretet, Becsület: a magyar-
ság összetartó, megtartó ereje, hitvallással. A 
Vitézi Rendnek végül is hármas célja van: - 

jutalmazni a vitézséggel párosult honfi erényt, 
- megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosí-
tani a hősök nemzetségének fennmaradását, - 
végül bennük és utódaikban a magyar fajnak 
olyan hatalmat biztosítani, amely rettentő erő-
vel sújt le minden felforgató állam- és nemzet-
ellenes törekvésekre”. 

Idéznem tovább a vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország Kormányzója, Sónyi 
vezérezredeshez irt leveléből a következőket:  

“A Vitézi Rendre hivatás vár az új Magyar 
jövő felépítésében. A Vitézi Rend, - nem csu-
pán történelmi szép emlék, hanem – a hazafiúi 
erények egységbe foglalt erejével – irányt mu-
tatni hivatott - élő valóság”. 

Mi itt és most a „Hogyan?” kérdésekre indo-
kolt választ kapunk, mely szerint:  

 „ az új tagozattal a fő szempont nem csor-
bul, hiszen a kiváló fegyveres szolgálat jutal-
mazás továbbra is vitézzé avatással történik, a 
“szellemi fegyverekkel„ végrehajtott kiváló 
nemzet szolgálat jutalmazása pedig a tagozat-
ba való felvétellel történik. Mindkét szolgálat 
nemzetvédelmi érdekeket szolgál, így a két 
kategória kiegészíti egymást.“ Valóban erre 
mutat lehetőséget és felújulva immár 1993 
után a fogadalom eskütételre változott. 

2005. október 1. Vitéz Dr. Vásárhelyi András 
Főkapitány, a Budai Szent Imre plébánián ün-
nepélyesen kijelentette, hogy „ha családi kör-
ben ünneplik vitézzé avatásuk örömteli tényét, 
nézzenek fel az égre !! S ha csillagok seregét 
látják odafent csillogni, gondolják el, gondol-
ják azt, hogy Csaba Királyfi gyújtott örömtü-
zeket seregei élén! Minden villogó csillag le-
gyen lelkünkben egy vitéz – valaki csillaga – 
egy MAGYARÉ ! Azé a MAGYAR VITÉZÉ 
háromezer év óta, aki életét adta a hazáért, az 
Istenért, a Hűségért és a Becsületért!” 

Legyen Ünnep a mai nap! Ünnepeljenek ! 
Magyarok – Magyarokat ! “ 

Maradhat számunkra bőven cél, elindulva at-
tól a szent szótól, hogy HAZA. Haza egy szó. 
Nékem mit jelent? 

Itt születtem, ez az életem.  Itt nőttem fel, hoz-
zá mindig hű leszek. Érte éltem, végéig mindent 
megteszek. E föld éltetett, s emberré nevelt. 

Gyakran porba ejtett, de mindig felemelt. 
Haza egy szó. Mondd néked mit jelent? Né-

kem múltat s jövőt jelent. 
Folytatom az idegenbe szakadt író szavaival, 

miszerint
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„És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad.” 

Maradunk mi is itt Erdély déli csücskén, 
ahol valljuk és vallom, hogy 

"Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában,  
Hiszek egy Isteni örök igazságban,  
Hiszek Magyarország feltámadásában. 
Ámen" 
Az ünnepély végén, Incze Zsolt György lel-

kész végső áldását adta az ünnepség résztve-
vőire. Az áldást követően, az orgona hangjai-
ra, a gyülekezet elénekelte a Szózatot, a Ma-
gyar Himnuszt, majd állva maradva megvárta 
a zászló, a pajzs és a pallos kivonulását.  

A vitézavatást követően, az ünneplő gyüle-
kezet, vitéz békei Koós Ottó, nyugalmazott 
őrnagy, nyugállományú Főszéktartó, Főkapi-
tányi megbízott vezetésével kiment a sepsi-
szentgyörgyi Hősök Temetőjébe, ahol megko-
szorúzta az I. Világháborús emlékművet.  

 
 
 
Az ünnepélyt egy közös, ünnepi ebéd zárta.  
Délután a Csernátot jártuk be, és egy kelle-

mes vacsorával zártuk a találkozót! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ünnepélyt egy közös, ünnepi ebéd zárta.  
Délután a Csernátot jártuk be, és egy kelle-

mes vacsorával zártuk a találkozót! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYSIKERŰ VITÉZAVATÁS 
OYSTER BAYBEN 

 

Dr. Kocsis Attila Nagytiszteletü Úr mélyreható 
elmélkedésével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nagy sikert keltett Prof. Dr. v. Balogh Sán-

dor díszbeszédje.  
Három új vitézt avatott az  Országos Törzs-

kapitány. Az új vitézek: v. Úry Ferenc, v. 
Asztalos Anikó, v. Úry Frank 
 

Ötven éves az Egyesült Államok Törzsszéke 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részletek v. Waldner Tibor CSR Országos 

Törzskapitány útravalóul adott szavaiból: 
“Legyen minden vitéznek elsődleges felada-

ta egy nemzeti és vitézi egység támogatása és 
annak megvédése.



A  H A Z Á É R T  É L T E K - H A L T A K  

Vitézek Lapja                                                         21. oldal                                                      2010 december 

Legyen minden külhonban élő vitéz feladata  
a magyarságtudat, hazaszeretet és a magyar 
nyelv megőrzése, annak ápolása és terjesztése.” 

Balogh Sárika Nemzetes Asszony, zászló-
anya New York állam nevében díszítette fel a 
Törzs zászlaját 

Negyvenkilencen vehették át az 
  

“50 éves az USA Vitézi Törzs” 
emlékérmet. 

Id. v. Pákh Sándor Főkapitányi kitüntetése: 
“90. éves a Vitézi Rend”  Emlékszablya 

Táboroztak a Törzs küldöttjei. 
 Határozatképes volt a Küldöttgyűlés. 

*

 
A K I K R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K  

 
 

A korotojaki csata hőse. 
Emlékezés vitéz Balogh Imre őrnagyra. 

 

„A haza földjét el lehet foglalni - a hont védő hősök lelkét azonban soha. 
” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1909-1944 
 

  Nagyapám, vitéz Balogh Imre /született: 
1909. szept. 07. Pálfalva/ a Magyar királyi 
18. honvéd gyalogezred századosa, a tolnai 
18/III. géppuskás század parancsnokaként 
1942-ben részt vett a 2. magyar hadsereg 
doni hadjáratában, a második korotojaki 
csatában.  
 1942. augusztus 11-én Korotojaknál, a vé-
delemben harcoló, 18/III. zászlóalj, az ellen-
ség részéről, egy meglepetésszerű hátbatá-
madást kapott. A támadás első lökése a 
zászlóaljparancsnokságot érte. 
Balogh Imre százados géppuskás századá-
nak harcálláspontja a parancsnokságtól 300 
méterre helyezkedett el. Miután észlelte a 
vészhelyzetet, ellentámadást rendelt el, és a 

támadást végrehajtó szakaszt, Cziráky 
László zászlóssal együtt vezette. Az ellen-
támadást, egy Sébel Kálmán parancsnoksá-
ga alatt álló páncéltörő ágyús szakasz is 
támogatta, akik repeszgránáttal lőtték az 
oroszokat. Hiába kaptak az oroszok igen 
erős akna, gránátvető, és tüzérségi támoga-
tást, az elszántan harcoló alakulatok, Ba-
logh Imre vezetésével elérték a zászlóaljpa-
rancsnokságot, ahol heves tűzharc zajlott a 
jelentős túlerőben lévő ellenséggel. Hazay 
Imre alezredes, zászlóaljparancsnok, a 
törzs másik részével már harcálláspontot 
változtatott. Itt Balogh Imre már személye-
sen irányította a védekezést. Az ellentáma-
dást jelentette ezredparancsnokának, Bán 
Mihály vezérkari ezredesnek, aki fél zász-
lóalj segítséget ígért. Ez azonban nem ér-
kezett meg. Egyedüli támogatást Kováts 
József főhadnagy által személyesen előre-
hozott lövészrajban kapott. 
  Ezek után írásbeli parancsot kaptak, hogy 
vonuljanak vissza Korotojaktól délre Safáry 
Endre főhadnagy vonaláig.  
  A végrehajtott ellentámadás és a szívós 
kitartás során megakadályozta, hogy az 
ellenség, a visszavert és megingott magyar 
egységeket nyomonkövesse, és elpusztítsa. 
Mögötte, ezen idő alatt, Hazay Imre alez-
redes parancsából, Safáry Endre főhad-
nagynak volt ideje a visszavert egységeket
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összegyűjteni, rendezni, és velük új harcál-
lásokat kialakítani. Ezen kívül, a zászlóalj 
keleti védőkörletének, és a 18/8. századnak, 
sebesült parancsnokukkal, Deák Jenő had-
naggyal, sikerült Balogh Imre jobb szárnyán 
át visszavonulni.    
  Zászlóaljparancsnokának írásbeli parancsá-
ra, az általa előkészített felvételi állásba 
visszavonulva, a parancsnokságot átvette, és 
irányítása alá vonta. Saját kezdeményezésé-
re - bár visszavonulás volt elrendelve  - el-
lenséges gyalogsági tűzben, tüzérségi támo-
gatás nélkül, új védőállásba szervezte az 
addig parancsnoksága alatt nem álló 18/I. és 
18/III. zászlóaljak küzdő részének zömét, az 
ott talált 18. gyalogezred kerékpáros szaka-
szát, és nagyszőlősi Becsey alezredes kerék-
páros zászlóaljának árkász katonáit.  
  Ezzel, az 1942. augusztus 11-14-ig parancs-
noksága alatt álló, és neve alatt harcoló cso-
porttal verte vissza az oroszok támadásait, sőt 
még sikeres vállalkozás is történt, mely során 
foglyokat ejtettek és nehézfegyvereket is 
zsákmányoltak. Vezetékes távbeszélő vonalat 
csak augusztus 13.-án kapott, és ekkor érke-
zett meg egy német nehéztüzér osztály, a tü-
zérségi támogatás végett. Addig tüzérségi 
támogatás nélkül tartották magukat.    
 Személyes beavatkozásának, és vezetésének 
köszönhető, hogy az előző harci napokban 
összekeveredett kötelékek harcoló része, mely 
ezredének tekintélyes részét tette ki, parancs-
noksága és neve alatt, a védelmi harcokban, 
minden ingadozás nélkül kitartóan helytállt. 
  1942. aug. 16-án 6 órakor, parancsára, az 
alárendelt zászlóalj, kétoldali támadást indí-
tott Korotojakon át. A támadást saját maga 
vezette. Önként jelentkezők hiányában a 
zászlóalj tartalék parancsnokának adott pa-
rancsot, hogy egy általa felderített helyen, az 
ellenség hátába kövesse. A kísérői az erős 
ellenséges tűzben lemaradtak, azonban öcs-
csével, Balogh László karpaszományos sza-
kaszvezetővel sikerült az ellenség hátába 
jutni. Innen ketten meglepetésszerű tűz alá 
vonták az oroszokat. A váratlan tűz hátulról, 
és az ellenség veszteségei, az oroszok vé-
delmét úgy megingatták, hogy zászlóaljának 

támadása ezután könnyen előre lendülhetett, 
és katonái, a támadási célig, jelentősebb 
veszteség nélkül eljutottak.  

A támadás végén, az ellenség hátában, sú-
lyos nyaklövést kapott, mely bal karjának 
részleges bénulásával járt. Ezért gyógykeze-
lésre haza szállították Magyarországra.  

  Itthon, az ellenség előtt tanúsított bátor és 
vitéz magatartása elismeréseként, a Magyar 
Érdemkereszt Lovagkeresztjével tüntették ki 
a hadiszalag és a kardok egyidejű adomá-
nyozása mellett. Ezen felül megkapta a 
frontharcosok számára alapított I. osztályú 
Tűzkereszt a koszorúval és kardokkal vise-
lési jogát egy sebesülési sávval. Öccse, Ba-
logh László karpaszományos őrvetető pedig 
II. osztályú ezüst vitézségi érmet kapott.  

Balogh Imre századost hőstettei elismeré-
séül, 1943-ban a Kormányzó Úr felvette a 
Vitézi Rendbe.     
Hosszantartó felgyógyulása után, ismét je-
lentkezett a frontszolgálatra.  
„Ki védje meg a hazát, ha nem egy kato-
na?” - vallotta. 

1944 őszén, a román átállást követően, 
már őrnagyként harcolt Erdélyben, Torda 
mellett.  
Itt halt hősi halált 1944. XI. 11-én.  

Sírja, bajtársaival együtt, a tordai református 
temetőben van, ahol 1995 óta emlékmű őrzi a 
hősi halált halt magyar honvédek nevét. 
  Fiatal feleségének és két árván maradt fiú 
gyermekének egész életét megnyomorította a 
férj és édesapa elvesztése. Nekünk, unokái-
nak és a dédunokáinak viszont példa értékű, 
hogy sose feledkezzünk el a hazaszeretetről, 
becsületről, és azokról, akik vitézi helytállás-
sal és életükkel védelmezték édes hazánkat 
. 

„Anyánk, árváink, édes asszonyunk, 
Ne sírjatok, hisz mi csak szunnyadunk! 
Porladhat testünk távol hant alatt: 
A lelkünk itt van, s mindig itt marad. 
Mert aki hű volt, bátor és derék 
S az ősi földért adta életét: 
Az mindörökké él a fűben, fában, 
Magyar rögökben s magyar napsugárban!” 

/v. Somogyvári Gyula: Hősi emlék talpára/ 

                                v. dr. Balogh Imre László 
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v i t é z  N a g y  K á l m á n   
huszár ezredesre emlékezünk 

 

(Nyíregyháza, 1909.12.08. - Budakeszi, 2010.09.21.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyíregyházán született 1909. december 8-
án. Apja gyógyszerész, nagyapja táblabíró 
volt és hajdúságból származnak. A hét 
fiútestvér közül hárman választották a kato-
nai pályát, a többiek gyógyszerészek lettek. 
Egyik dédapja, a 48'-as szabadságharcban 
lovas nemzetőr kapitányként szolgált, a szép-
apja, nemes Bartha Mihály pedig, a napóleo-
ni háborúban huszárkapitány volt. Egyik 
testvére, vitéz Nagy Pál altábornagy, Debre-
cen vitézi székkapitánya, a másik Nagy Lász-
ló vezérőrnagy, hadbiztos.  

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Aka-
démián 1931-ben avatják huszárhadnaggyá. 
Nyíregyházán, Pápán, Munkácson, Nagyvára-
don és Rimaszombatban szolgál. Százados-
ként, 1939-ben részt vesz Kárpátalja vissza-
foglalásában, 1941-ben az 1. lovasdandár har-
caiban bajtársaival eljut a Dnyeperig. 1942-
ben a 20. felderítőosztály és huszárszázad pa-
rancsnoka, a Rimaszombattól kb.  ½ km-re 
eső Szabatka-puszta székhellyel. Kezdemé-
nyezésére a laktanya parkjában leplezik le a 
második világháború első huszár hősi emlék-
művét 1943-ban, mely 33 hősi halált halt hu-
szárnak állít emléket.  

1939. március 15-én, Kölmény és Szolyva 
közti harcokban esik át a tűzkeresztségen. 
1941-ben az I. lovasdandár élén Körösmezőn 

és a Tatár–hágón harcol. 1944. júniusától 
1945. áprilisáig már az előrenyomuló szovjet 
hadsereg elleni védelmi harcokat vív a Kárpá-
tok mentén, miközben háromszáz legényét a 
Dnyesztertől a Muráig igyekszik megőrizni. 
1944. október 6.-án, Gyula és Békés közötti 
terepszakaszon százada élén egy zsilip menti 
keskeny földsávon, szinte veszteség nélkül 
áttör az Élővíz csatorna mentén felsorakozott 
Plijev lovas-gépesített hadtest harckocsijai 
között. Ausztriában esik amerikai hadifogság-
ba, ahonnan azonban még 1945-ben hazatér. 
A B-listázás után a hadseregből eltávolítják.  

Földmérőként helyezkedik el, de később in-
nen is elbocsátják, majd ecetmesterként próbál 
elhelyezkedni. Miután napirendre kerül a had-
sereg fejlesztése, 1948-ban jelentkezik, hogy 
eredeti hivatását folytathassa. Szolgálatát a 
Honvédelmi Minisztériumban hadtörténeti 
előadóként kezdi. Munkája eredménye alapján 
sikerül elérnie a Hadtörténeti Levéltár és a 
Múzeum újjászervezését, valamint a Hadtu-
dományi Könyvtár felállítását. Később az 
újonnan szervezett Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia hadtörténelem tanára, majd alezre-
dessé előléptetve a Hadtörténelem Tanszék 
helyettes vezetője.  

Szerepet játszik az 1956-os forradalmi meg-
mozdulásban is. Mindszenty József hercegprí-
mást ő menekíteti ki a Országházból és kíséri az 
amerikai nagykövetségre, melynek "jutalma" 
első fokon 15, másodfokon 8 évi börtön.  

Hatvankét hónap elteltével az 1963-as álta-
lános amnesztia keretében szabadul. A buda-
pesti Zrínyi Nyomdában dolgozik 25 éven át, 
mint nyomdai korrektor. 1985 óta a Sárvári 
Huszármúzeum Baráti Körének elnöke. 1989-
ben rehabilitálják, 1990-ben ezredessé léptetik 
elő. A Pilisi Turul Társaság kuratóriumi elnö-
ke, A Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Társaság Elnökségi tagja. A Szé-
chenyi Kör és a Kárpátalja Baráti Körben ak-
tív munkát végez. A Zürichi Magyar Törté-
nelmi Egyesület örökös dísztagjaként 1989 óta 
saját kutatási eredményeiről idős kora ellenére 
különböző őstörténeti-, övezeti találkozókon
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egyhetes történelmi iskolákon több mint húsz 
helyen tart történeti előadásokat, közte 12 hatá-
ron túli magyar városban, községben. Több 
kiváló hadtörténeti munkát írt. Hadtörténeti, 
irodalmi és kutatómunkája során a huszárok 
történetével, a honfoglalás és kora hadtörténe-
tével foglalkozik, főleg a lovas szempontokat 
figyelembe véve. Számos hadi kitüntetése mel-
lett a Honvédelemért Érdemérem I. osztályú 
kitüntetését is megkapja.  

A Honvédelmi Minisztérium 2009. december 
11-én a huszárok doyenjének 100. születésnapja 
alkalmából nagyszabású emlékünnepséget szer-
vezett a Hadtörténeti Intézet dísztermében, me-
lyen a több száz meghívott vendég mellett részt 
vett és köszöntötte az ünnepeltet többek közt az 
egykori gömöri huszárok még két élő bajtársa 
Vályi Gyula és Olexa József valamint Melegh 
Antal. Az ünnepség keretében a honvédelmi 

miniszter egy aranyszablyát adományozott a 
legöregebb magyar huszártisztnek.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitézi Rendünk 
2009. szeptember 26-án avatta Őt vitézzé. 
 

2010. szeptember 21-én hunyt el 101 éves ko-
rában. Sírja a budakeszi temetőben található.

 

H U S Z Á R V I R T U S  
 

vitéz Mikecz Kálmán Huszár Bandérium programjai 
 

2010 Széchenyi emlékév   
A Bandérium részvételével támogatja a nagyobb rendezvényeket : 

 

 Széchenyi-év megnyitó 
2010. január 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Széchenyi-bál 
Gellért Szálló 2010. február 
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Köztársasági Elnök fogadása Nagycenken 
2010. április

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T R I A N O N  -  M A G Y A R  G O L G O T A  
 

Trianoni emlékmű avatása 
Szigethalom - 2010. június  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trianoni megemlékezés 
Tököl  -  2010. június –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      IGAZSÁGOT! 

              IGAZSÁGOT! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IGAZSÁGOT 

                  MAGYARORSZÁGNAK! 
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V E N D É G E I N K  V O L T A K   
A  B A J OR  KA T ON A I  S ZÖV E T S É G T A GJA I  

2010. Szeptember 
 

A küldöttséget csütörtökön vitéz Hoffmann Pál polgármester fogadta. 
Pénteken Százhalombatta nevezetességeivel ismertettük meg vendégeinket. 

Péntek délután a Hősök Terén a magyar és a német himnuszokkal majd koszorúzás-
sal vette kezdetét a bajtársi találkozó. Vitéz Kiss László és vitéz Rainer Schmitt  

hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a hagyományok ápolása  
és az egyesületeink közötti partnerkapcsolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



V I T É Z  V E N D É G E K  

Vitézek Lapja                                                         27. oldal                                                      2010 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bajtársi vacsora nagyon jó hangulatban 

zajlott, megtettünk mindent annak érdekében, 
hogy mindenki jól érezze magát . A vacsorát 
követően két bajor bajtársunkat tiszteletbeli 
huszárrá avattuk. Erről az eseményről sze-
mélyre szóló díszoklevelet kaptak. Az együtt 
töltött négy nap szorosabbá fűzte a baráti és 
egyesületek közötti kapcsolatot.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a pár nap hamar eltelt , a búcsú pillanatá-

ban megteltek a szemek könnyel  .Várjuk a 
jövő év május havát , ahol ismét találkozha-
tunk bajtársakkal Würzburgban. 
Bővebben: www.mikeczbanderium.hu oldalon 
olvashatnak. 

v. Kiss László 
 Pest Megyei Törzskapitány 
a Bandérium parancsnoka 

 

Corvin Köz – Budapest - Október 23  
 

 v. Kovács László hadnagy Pest Megyei Törzskapitányság nevében  
 

koszorút helyezett el. 
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Halottak napi megemlékezés a II. Világháborús katonasíroknál  
 

November 1 – Szigethalom . 
Koszorút helyezett el v. Kiss László Pest megyei Törzskapitány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katonai megemlékezés Maléter Pál emlékére felállított kopjafánál 
November 3 – Tököl  

A Vitézi Rend nevében v. Drahos István, 
 a Pest Megyei Törzskapitányság nevében v Veres Kálmán, v. Zachár László Gyula  

és v. Kovács Péter nemzetes urak helyezték el koszorúikat 
t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Végső búcsú vitéz Nagy Kálmántól. 
 

Az utolsóként még közöttünk élő, elhunyt huszártisztet, v. Nagy Kálmánt katonai  
tiszteletadással kísérték utolsó útjára Budakeszin 2010. október 13.-án. Rendünket  
vitéz Kiss László törzskapitány és vitéz Mikecz András székkapitány képviselte. 
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Végső  búcsú vitéz Kapi Béla alezredestő l  
 

A II. világháborút és az azt követő üldözte-
tések poklát megjárt 90. évében elhunyt vitéz 
Kapi Béla alezredest katonai tiszteletadással 
helyezték örök nyugalomra a budapesti Far-
kasréti temetőben. Ravatalánál díszőrséget  

állt a Vitézi Rend részéről vitéz Molnár-
Gazsó János  főkapitány-helyettes, ügyve-
zető törzskapitány, dr. vitéz Dienes Lóránt 
díszalegység-parancsnok és ifj. vitéz Nagy 
András díszőr. 

 
 

A  H A D A K  Ú T J Á R A  L É P T E K  
 

Dr. v. Antal László       Liverpool 
v. Baranchi Tamáska Endre        Budapest 
Dr. v. Bánfalvi János      Zalaegerszeg 
v. Bánomy (Bremmer) Miklós      Esztergom 
v. Bolmóy László       Agárd 
v. Erdélyi János       Buj 
v. Farkas Antal       Budapest 
v. Héthely Tibor       Veszprém 
v. Ignáth Imre       Tiszaeszlár 
v. Kapi Béla         Budapest 
v. Kell Ödön         Bereck  
v. P. Kovács András       Túrkeve 
v. Kovásznai Gusztáv Sepsiszentgyörgy 
v. Könnyű János       Budapest 
Dr. v. Lakos Géza       Budapest  
v Ludmányi József       Nádudvar 

v. Major István       Budakeszi 
v. Makrai Nándor       Oroszlány 
v. Matkó Ferenc       Vörs 
v. Mátyás János       Budapest 
v. Maróth János       Budapest 
v. Nagy Kálmán       Budapest 
v. Őze Gyuláné                  Székesfehérvár 
v. Pálldeák Béla                  Sepsiszentgyörgy 
v. Pellérdy Imre      Tóalmás 
v. Polyák Imre      Budapest 
v. Somogyi Pál      Balatonfüred 
v. Sasváry József  Székesfehérvár 
v. Szabó György                  Székesfehérvár 
v. Szécsi László      Vecsés 
v. Vénné Szombati Emma     Kovászna, 
 

 

A VITÉZ BAJTÁRSAINK EMLÉKÉT KEGYELETTEL MEGİRIZZÜK! 
 

 

Magyar Hősök Emlékünnepe 
 

2010. július 1-én a történelmi nevezetes-
ségű Ónod községben az árvízi katasztrófa 
miatt elmaradt Magyar Hősök Emlékünnep-
ét pótolva a Hősök Kertjében koszorút he-
lyezett el v. Drahos István nyá. ezredes, 
nyá. törzskapitány, v. Kovács Miklós nyá. r. 
alezredes, Dr. Üveges István jegyző és Ba-
csó János polgármester. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Az aradi vértanúkra 
 

emlékeztünk 2010. október 6-án  
 

Október 6-a az aradi vértanúk napja. 
1849-ben ezen a napon végeztek ki ti-
zenhárom honvédtisztet Aradon és Pes-
ten gróf Batthyány Lajost, az első fele-
lős magyar miniszterelnököt. 
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Miskolcon a Batthyány utcán elhelyezett 
emléktáblánál koszorúztak az önkor-
mányzat és a helyi szervezetek képviselői. 
A magyar vértanúk kivégzésének napját 
egy 2001-es kormányrendelet nemzeti 
gyásznappá nyilvánította. Az aradi mártírok 
halálának 161. évfordulójára emlékeztek 
Miskolcon is. 

Az első felelős magyar miniszterelnök, 
Batthyány Lajos tiszteletére állított emlék-
táblánál gyűltek össze az ünneplők. A 
Himnusz után az emlékhelynél koszorút 
helyeztek el: dr. Kriza Ákos polgármester 
és az önkormányzat képviselői, dr. Zsiga 
Marcell országgyűlési képviselő, a Magyar 
Kommunista Munkáspárt, a Szemléletvál-
tást Miskolcon Egyesület, a Nagy Imre 
Társaság, a Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetségének B.-A.-Z. Megyei Szervezete és 
a Vitézi Rend B.-A.-Z. Megyei Törzskapi-
tányságának képviselői, v. Csorba János és 
v.n. Szász Ottó hadnagy. 
 

1956-os koszorúzások 
 

2010. október 22-én a miskolci Földes 
Ferenc Gimnázium aulájában v. Oláh Mik-
lós, 1957-ben mártírhalált halt egykori di-
ákja emléktábláját megkoszorúzta Veres 
Pál igazgató, v. Szász Ottó  székkapitány 
és v. Pintér Árpád törzskapitány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Miskolcon a Hősök temetőjében 15.30 
kezdettel megemlékezett a Vitézi Rend az 
56 miskolci áldozatokról A megemlékezést 
Dr. Tóth Albert tiszalúci református lelkész 
szavai tették emlékezetessé!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

" Egy nap a megtartó magyar hazáért" 
 

2010 okt. 23-án 10 órai kezdettel került 
megrendezésre a BAZ megyei Vitézi Rend  
szervezésében Sóskúton a Tanyasi 
Lovasudvar házi versenye. A helyet Gál Pé-
ter az udvar tulajdonosa  biztosította kicsik 
és nagyok számára. 

 

9.30 kor kezdődött a megemlékezés a 
kettős keresztnél, ahol a gyermekek az 56-
os  események érintettjei tiszteletére gyer-
tyát gyújtottak, majd kezdődött a Futószár 
1,-2 ,stílus, családi csapatjáték, és az 
ügyességi verseny. 
 

A gyerek sereg és a szülők a napos de sze-
les idő ellenére kitűnően érezték magukat.  
Az rendezvényt vitéz Szász Annamária lo-
vas edző szervezte és rendezte, Fővédnök 
vitéz Lakatos Miklós BAZ megyei lovas 
szövetség elnök, versenybíró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Megint tettünk egy lépést lovas nemzetünk 
fennmaradása érdekében.  

Tudósító v. Szász Ottó 



K O V Á S Z N A  I S  Ü N N E P E L T  

Vitézek Lapja                                                         31. oldal                                                      2010 december 

90 ÉVES A VITÉZI REND 
Ünnepi megemlékezés Kovásznán 

 

(Székely Zsolt  ünnepi beszédének szerkesztett. változata) 
 

2010 Trianon emlékéve, ugyanakkor a Vitézi 
Rend alapításának is 90. évfordulója. Mindkét 
esemény szorosan összefügg vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós, Magyarország egykori 
kormányzója, a XX. századi magyar- és Euró-
pa-történet egyik legjelentősebb politikus-
egyéniségének nevével.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A trianoni békeszerződés (1920.jún. 04.) értelmé-

ben az ország területe 283 ezer km2-ről 93 ezer 
km2-re, lakossága pedig 18,3 millióról 7,6 millióra 
csökkent! Megközelítőleg 5 millió magyart rekesztet-
tek ki az anyaországból! A megcsonkított, a romá-
nok és csehszlovákok, valamint a hazai bolsevikok 
által pusztított és kirabolt ország népe iszonyatos 
erőfeszítéssel és élni akarással állt talpra.  

1920. március 1-jén Horthy Miklóst Magyarország 
kormányzójává választották. Horthy Miklós egy 
vesztett háború, a vörös terror, a fehérterror, és a 
cseh-román intervenció minden katasztrofális járulé-
kát követően vállalta az ország vezetését, és erköl-
csi, gazdasági, politikai, katonai talpra állítását. A 
Horthy-féle ellenforradalom győzelme tette lehetővé 
hosszú idő után először Magyarországon, hogy 
önálló nemzetstratégia jöjjön létre, és érvényesüljön 
a gyakorlatban. Horthy Miklós,- hatalmának megszi-
lárdulási ütemében fokozatosan példaértékű közbiz-
tonságot hozott létre az ország egész területén! 
Vezetésével, a magyar nemzet viszonylag rövid idő 
alatt (6-8 év elteltével), megkezdte a felzárkózást a 
nyugati államok szintjéhez! 

Az I. Világháború ismét időszerűvé tette a vitézi 
magatartás jutalmazását. Ezért vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó a hősi magatartás erényé-
re emlékeztetve, a Vitézi Rend megalapításával 
újjáélesztette a hagyományokat. Olyan egyéneket 
avattak vitézzé, akik a harctéren és a nemzeti felke-
lések alatt példaadó, személyes bátorsággal állták 
meg helyüket, magas kitüntetésben részesültek, 
vagy önfeláldozó bátorsággal párosult kiváló nem-
zetszolgálatban tűntek ki. E mellett az igénylőket 
vitézi telekkel is jutalmazták. 

A Vitézi Rend gondolata, gyökerei visszanyúl-
nak a magyar nemzeti fejlődés legrégebbi korsza-
kaiba. A lovagi szellem már az Anjouk korában 
hódított tért Magyarországon.  

Az igazi vitéz az özvegyek és árvák védője és az 
igazság bajnoka, valamint istenfélő ember volt. A 
vitézi eszme tovább élt történelmünkben. Így a Vitézi 
Rend életre hívása is a magyar történelem alakulá-
sának természetes folytatása. 

Társadalmi állásra és rangra való tekintet nélkül, a 
Vitézi Rendnek tagjai lehettek mindazok, akik az 
előírt feltételekkel rendelkeztek. A követelmények, a 
jogok és kötelességek egyenlők voltak, egyforma 
jelvényt viseltek, és ezáltal a Vitézi Rend nemes 
értelemben demokratikus jelleget is nyert.  

Az egyes országokban élő vitézek ottani csoportjai 
működésükhöz egyesület keretében, hatósági be-
jegyzés útján kaptak engedélyt.  

1995. július 2-án hozott széki döntés alapján, a Vi-
tézi Rend Magyarországi Szervezete a “Vitézi 
Rend” nevet vette fel, melyet ilyen formában jegyez-
tek be a budapesti Fővárosi Bíróságon  

A Vitézi Rend Erdélyi Törzskapitánysága a Ma-
gyarországi Szervezet része, akárcsak az emigráci-
óban élő Magyar honfitársaink szervezetei.  

Célkitűzéseiben szerepel elsősorban a Vitézi Kó-
dexben meghatározott hármas egység:  

- az Isten, Haza, Család tiszteletben tartása, élet-
módban, a példamutatás, erkölcsi tartás 

- a fiatalok igaz Magyar Szellemben való nevelése.  
A hármas egységet napjainkban joggal kibővíthet-

jük immár a Nemzet, Hit, Szeretet, és Becsület :- a 
magyarság összetartó, megtartó ereje hitvallással.  

A Vitézi Rendünknek hármas célja van:  
- Jutalmazni a vitézséggel párosult honfi erényt,  
- megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosítani a 
hősök nemzetségének fennmaradását,  
- Bennük és utódaikban a magyar fajnak olyan ha-
talmat biztosítani, amely rettentő erővel sújt le min-
den felforgató állam- és nemzetellenes törekvésekre 
. 

Vitézi Rendünk a Fővárosi Bíróságon jogfolytono-
san bejegyezve, 4227 sorszámon 1992 február 3.-án  

 

A "VITÉZI REND" szóösszetétel a Magyar Sza-
badalmi Hivatal által a 160 272 lajstrom számon 
védett. A "VITÉZI JELVÉNY" a Magyar Szabadalmi 
Hivatal által a 161 696 lajstrom számon védett. 
 

Kárpátaljai utazások  
szervezése. 

 

Célunk az I. és II. világháború kárpátaljai 
harcainak egykori helyszíneit felkeresni, ka-
tonai hagyományőrzés céljából. 

 

 Elsősorban:  
 

- az Uzsoki, Vereckei, Tatár – hágó környé-
kén vívott harcokra, továbbá  

- az Árpád-vonal, mint határvédelmi rendszer 
egykori állásainak:  

- Szent László-állás, Hunyadi-állás megma-
radt bunkereinek, lövészárkainak felkeresésére 
fordítjuk a figyelmet. 

 - a szolyvai-emlékpark (egykori gyűjtőtábor a
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Kiadja: a Vitézi Rend  
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Tel/fax: 239 – 3094,  Szerkesztésért felel:  
v. Mikecz András pest-megyei székkapitány 

www.vitezirend.com 
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 sem a szerkesztőség álláspontjával. 
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„málenykíj robot”-ra ) emlékhelyének megko-
szorúzása. 

 - megemlékezés a különböző katonai teme-
tőkben nyugvó magyar honvédekről. 

- igény szerint látogatás az ungvári, a munká-
csi, a nevickei és a szerednyei várba. 

 

Azok jelentkezését várjuk 6-8 főig, akik ér-
deklődnek az I. és II. világháború kárpátaljai 

harcai iránt. 
 

Utazásainkat 9 személyes mikrobusszal, 2 
napos időtartamra szervezzük (szombat – va-
sárnap) 300-400 km. utazás a Kárpátokban. A 
helyszínek kiválasztása közös megegyezés 
alapján történik. 

 

Részvételi díj: 20 000 Ft/fő 
 

Áraink tartalmazzák: a szállást (falusi ven-
dégház) az ellátást (vacsora, reggeli) továbbá a 
különböző belépőjegyeket. 

 

Indulás: heti rendszerességgel (legalább 5 fő 
jelentkezése esetén) a szombat reggeli órákban 
05:00 -06:00 körül, Budapest Hősök tere - vagy 
megbeszélés alapján. 

 

Érkezés: vasárnap az esti órákban, Budapest-
re a Hősök terére. 

 

Érdeklődni:  06-70-651-65-41 
   06-20-494-17-93 
   06-20-339-99-27 

e-mail: berta.csaba@citromail.hu 
 

Berta Csaba történész 
 

Hiánypótlás! 
 

Ezúton tudatjuk, hogy 2009. szeptember 
26-án a budavári templomban vitézzé lett 
avatva vitéz Rab János rendtársunk, aki 
sajnálatos módon a Vitézek Lapja felsoro-
lásából kimaradt. A mulasztásunkért elné-
zést kérünk családtagjaitól és barátaitól! 

 

vitéz Rab János vitézzé avatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendünk támogatása, 
tagdíjfizetés 

 

A Vitézi Rend vezetése köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik idén vagy a korábbi 
években személyi jövedelemadójuk 1 %-
át a Rendnek ajánlották fel.  

A támogatást valamennyi esetben a Vi-
tézek Lapja megjelentetésére fordítottuk. 
Egyúttal kérjük Rendtársaink közreműkö-
dését a következő esztendőben is!  

Köszönettel veszünk bármilyen jellegű 
egyéb támogatást is. 

 

Adószámunk: 18043224-1-41 
Bankszámlaszámunk:  
11991102-02911463-00000000 

 

Aktuálissá válik a 2010. évi, valamint az 
elmaradt tagdíjak befizetése. A tagdíj ösz-
szege 3.000,- Ft. 80 év feletti és nappali 
tagozatos tanulók részére 500,- Ft.  
A tagdíjfizetéshez a területi elöljáróktól 
lehet csekket kérni. Ezekkel a befizetések-
kel a Rend vezetése az éves küldöttgyűlé-
sen elszámol. Minden más tagdíjbevétel 
szabálytalan és törvénytelen. 
 

H I R D E T M É N Y  
 

Képek CD-n és DVD-n  
a Vitézi Rend életéből 

 

2010. évi képek  
 

DVD-n film   4000,- Ft, CD-n képek:   1000,- Ft 
2009. évi avatás Cd-én és DVD-n 
2008. évi avatás DVD-n és CD-n, 
2007. évi  avatás CD-n  
2006 évi avatás DVD-n 

 

Beszerezhetők a Rend központjában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


