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“Tetteink a múltból mindig követnek bennünket és amik voltunk az tesz azzá, amik vagyunk” 

 

 

 

ÁLDÁSOS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNOK MINDEN 

    VITÉZNEK A KÁRPÁTOK KOSZORÚJÁN BELÜLÉS A VILÁG VALAMENNYI  

                                    TÁJÁN.  

   AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ORSZÁGOS TÖRZSKAPITÁNYÁNAK KARÁCSONIYI ÜZENETE 

          Szent Karácsony, a mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe mindig új reménnyel  

töltötte el szivünket.  Betlehem csillaga újra és újra utat mutatott mindazoknak akik az Úrban bízva 

keresték a béke, testvériség és az egységhez  vezetõ  utat.  Az elmúlt évek folyamán óriási 

lépéseket tettünk ezen az úton amely a fenti célokhoz vezet.  

Főkapitányunk bölcs útmutatását követve újabb és újabb “vitézi csoportosulások csatlakoztak a Vitézi 

Rendhez.                                                                                          



Ma már kétségtelen, hogy a Vitézi Rend, világviszonylatban is az egyetlen vezetésre és cselekvésre  

képes, tradiciókban gazdag, de modern eszközökkel működő hazafias szervezet. 

Rendünk, az idén is, a számos “frázisokban gazdag de cselekedetekben szegény” vitézi 

csoportosulásoktól, eltérően tárt karokkal és adakozó kezekkel sietett az arra rászorulók segitségére.  

A Vitézi Rend újra adott, mert adni jó  

Az Egyesült Államokban müködõ Törzsszék csatlakozott ehhez a jótékonysági megmozduláshoz.  

Évi hozzájárulásaink nagy részben ennek az akciónak a javát szolgálják és ezzel is lehetővé tesszük 

azt, hogy a több ezer kilóméteres távolságot áthidalva, magyarországi Rendtársainkkal együtt 

ünnepelhetjük Szent Karácsony ünnepét.  

          Az Úr áldását kérve kivánok Mindannyiatoknak  áldásos Karácsonyi Ünnepeket és egy 

erõben, egészségben gazdag békés Vitézi Új Esztendõt. 

 

Alexandria, 2013  Karácsonyán 

                             vitéz Waldner  Tibor  CSR  v. ezredes  

                             Országos Törzskapitány 

 

 

                                    

 

Az USA Törzs Tisztségviselői 

Országos Törzskapitány: vitéz Waldner Tibor C.S.R. v. ezredes        

Központi Törzskapitány: vitéz Pákh Imre C.S.R. v. alezredes 

USA kelet Törzskapitány: vitéz Gerley Győző v. alezredes 

USA nyugat Törzskapitány: vitéz Kulcsár István v. alezredes 

USA észak Székkapitány: vitéz Kemes László v. százados 

USA közép Székkapitány: vitéz Oláh Károly v. százados 

Tiszteletbeli Vitézek Székkapitánya: vitéz Jónás István v. százados 

Angol nyelvü Vitézek Székkapitánya: vitéz Nyárády Pablo v.százados 


