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Az Egyesült Államokban működő vitézi törzsszék tájékoztatója 

XII. évfolyam 2. Szám                                                          2014 Február 

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

 

Minden külföldön élő Magyar állampolgár szavazhat az áprilisi magyar választásokon 

Őszinte izgalommal vettem tudomásul, hogy az áprilisi magyarországi választásokon minden 

magyar állampolgár szavazhat. Ez a lehetőség vonatkozik mindazokra akik magyarországi illetve 

külföldi lakcimmel rendelkeznek.  

Mindazok akik úgy érzik, hogy részt kivánnak venni ezen a “történelmi jelentőségű” hazafias 

megmozduláson fel kell iratkozniuk a választási “NÉVJEGYZÉKBE”. 

Ezt megteheti postai úton Magyarország egyik itteni külképviseletén, vagy ha számitógéppel 

rendelkezik akkor a www.magyarorszag.hu honlapon található információ alapján.  

Bizom abban, hogy az USA-ban élő minden magyar állampolgár kihasználja ezt a lehetőséget és 

minnél előbb feliratkozik a “választási névjegyzékbe” 

O.Tk. 

  

 

v. Szentpéteri László nyugállományú székkepitányunk jelenti Clevelandból. 

A kilencvenedik életévéhez közelgő v. Kemes László székkapitányunk súlyos operáción esett át és 

egy clevelandi kórházban fekszik. 

Felkérek minden Állományomban lévő vitézt, hogy irjon egy pár lelkesitő sort a betegnek, mellyel 

minden bizonnyal elősegiti annak mielőbbi felépülését: 

v. Kemes László                                                                                 

5827 N. Crossview                                                                             

Seven Hills, OH. 44131 

Hosszú éves kiváló munkájának elismeréséül, az Országos Törzskapitány felterjesztésére, a Vitézi 

Rend Főkapitánya, Vitézi Rend Tiszti Keresztjével tüntette ki v. Kemes László székkapitány urat. 

 

 

http://www.magyarorszag.hu/


Újra elérkezett az idő megajánlásaink befizetésére 

A Törzs Kincstárosa, v. Kulcsár István törzskapitány, január folyamán emlékeztetőkkel kereste fel a 

Törzs állományát. Ez a jól bevált eszköz nagyban elősegitette kincstárunkat abban, hogy a múlt 

évben már június közepére elérje azt a szinvonalat melyre évekkel ezelőtt egy egész évre volt 

szükség. Felkérem törzsünk minden tagját, hogy az idén is minnél előb teljesitse vitézi kötelességét. 

O.Tk. 

 

Tiszta vizet a pohárba.  

Az elmúlt hetekben többen fordultak hozzám azzal a kérdéssel, hogy mennyibe kerül a “belépőjegy” a 

“vitézi rendbe”. Vannak olyanok is, akik nevek, összegek is időpontokról is beszéltek.            

Honnan fúj a szél ?                                                                             

Talán a választások közelgése okozza ezeket a kihivó kérdéseket ?      A minden eszközt bevetni” 

jelszóval feltörő szocialisták most újra eldurrogtatják időt múlt zajt csináló muskétáikat mint azt már a 

közelmultban hasonszőrű társaik segitségével, a Budapesti utcákon, templomok előtt, nemzetünk 

nagyjai szobrainak meggyalázásásával szisztematikusan többször megtettek. 

Válaszunk továbbra is egyértelmű és minden kihivást visszautasitó marad:    

A vitézi cim és a Vitézi Rend nem megvető.    

O.Tk.                                           

 

                                     *************** 

 

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 


