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Tisztelt Nemzetes Hölgyek és Nemzetes Urak! 
Kedves Rendtársaim! 
 
Bizonyára már sokszor hallották, amikor arról beszéltem, hogy a Vitézi Rend többre 
hivatott annál, mint amit az elmúlt években végzett.  
Vitéz nagybányai Horthy Miklós nem csak azért alapította a Rendet, mert jutalmazni 
kívánta a háborús hősöket.  A Vitézi Rend egy olyan szervezet volt, amire az ország 
bármikor számíthatott. Nekünk, akik ennek a tisztán magyar alapítású rendnek tagjai 
vagyunk kötelességünk ma is a Nemzet és az itt élő magyarok segítségére lennünk.  
Úgy gondolom az elesettek és gyengék istápolása igazán vitézi tett. December 
közeledik, a családok készülnek a Szent Este meghitt megünneplésére. De, amikor 
otthon mi is a Karácsony ünnepére készülődünk, jussanak eszünkbe azok a magyar 
honfitársaink, akiknek valamilyen okból nem adatott meg, hogy ők is meleg 
otthonban, szeretteik között töltsék ezeket a napokat!  
Kedves rendtársaim, barátaim! 
Segítségeteket kérem, hogy az elesett és nagy szegénységben élő magyar embereknek 
szebbé és jobbá tudjuk tenni ezeket a napokat. Nagy öröm számomra, hogy 
rendtársaink közül már számosan gondoltak erre. Jelenleg szervezés alatt áll, hogy 
hol és mikor kívánunk ételt, forró teát, ruhát és játékokat osztani. Tisztelettel arra 
kérlek benneteket, hogy aki csak teheti, vegyen részt ezeken a rendezvényeken és 
felajánlásaikkal segítse ezt a nemes célt.  
A következő felajánlásokat várjuk: 

- Tiszta és rendes ruhák, lehetőség szerint téli gyermek és felnőtt ruhák. 

- Jó állapotú gyermekjátékok. 

- Házi sütemények, édességek elsősorban kisgyermekek számára. 

- Tea, forralt bor. 

- Várjuk azok jelentkezését, akik az elkészítendő meleg ételekhez a 

hozzávalókkal tudnak segíteni. 
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Reményeink szerint december hónapban Budapesten négy alkalommal is tudjuk 
segíteni a rászorulókat. 
Tavalyi év során már sikerült meleg ételt osztanunk. Egy életre szóló emlék marad az 
ott sorban álló emberek, meleg tekintete. Fájó szívvel láttuk, hogy sajnos gyermekek 
is vannak a segítségre szoruló emberek között. 
Rendtársaim, barátaim! 
Csaljunk mosolyt a gyermeki arcokra, hozzatok szép ruhákat és játékokat. Segítsünk 
nekik ébren tartani a reményt sorsuk jobbra fordulásáról. Ők lesznek a jövő 
nemzedéke és egy gyermek sem érdemel ilyen sorsot. 
Nagyon remélem, hogy ilyenkor is vitézek tudunk lenni, akik a gyengéket óvják és 
segítik! Mert az elesettek védelme igazán vitézi tett. 
 
Jelentkezni lehet:   
 

- v.Szatmáry László Bp.törzskapitány  06 20 365 1103 
-v.Grosch Attila Bp.vitézi őrmester 06 30 561 1284 
-v.Berta Ilona Bp.vitézi hadnagy 06 30 952 6538 

-v.Mikecz András központi törzskapitány  06 20 252 9216 
 
Isten áldását kérem a nagylelkű adakozókra és segítőkre. 
 
Bízva rendtársaimban, tisztelettel: vitéz Molnár-Gazsó János  
 
Budapest, 2013. november 8. 
 


