
1 

Vitézi Hírmondó 

2013. április 

 Vitézi Hírmondó 

2013. évi II. szám (Április hó) 

 

Elhunyt vitéz Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona 

Tisztelt Rendtársak! 

 

Vitéz Horthy Istvánné 95 éves korában, angliai otthonában megtért a Teremtőhöz. Búcsúztatása két helyen 

történt: Budapesten 2013.május 1-jén, a Belvárosi Főplébánia Templomban reggel: 07.00-08.55 között a 

vitézek leróhatták kegyeletüket, s elhelyezték a megemlékezés virágait is. Reggel 09.00 órától gyászmisén 

búcsúztatták el Ilona asszonyt. 

Kenderesen pedig, 2013. május 2-án, a Horthy-ligetben reggel 09.00-11.50 között a megemlékezők 

elhelyezhették koszorúikat és virágaikat, s 11.00 órától egyházi szertartást tartottak. 

Vitéz Bertalan Árpád újratemetése 

Már életében legendává vált a katonák körében 

Árpád őrnaggyal az arra egyik legméltóbb katona kerül most ebbe a sírkertbe, amely a Magyar Honvédség 

tagjai számára kötelező zarándokhely kell, hogy legyen - mondta a magyar katonai ejtőernyőzés 

megteremtőjének újratemetésén dr. Orosz Zoltán altábornagy. 
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Katonai tiszteletadással temették újra április 12-én, pénteken a Fiumei úti sírkertben kialakított hősi 

emlékhelyen vitéz Bertalan Árpád őrnagyot a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 

Főosztály szervezésében, halálának 72. évfordulóján. A szertartáson a Honvédelmi Minisztérium és a 

Magyar Honvédség vezetői is részt vettek, de a többi fegyveres szervezet, valamint társadalmi szervezetek: a 

MEBSZ, az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete, Vitézi Rend is képviseltette magát, és lerótta kegyeletét a 

magyar katonai ejtőernyőzés megalapítójának emléke előtt. 

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium eltökélt szándéka, hogy a Fiumei úti temető 52. 

katonai parcellájában olyan magyar katonák sírkertjét alakítsa ki, ahová első sorban azok kerülhetnek, akik 

harctéri tevékenységük közben olyan, egészen kimagasló tetteket vittek véghez, amelyeket a legmagasabb 

elismerésekkel jutalmaztak egykoron – mondta beszédében Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar 

főnök-helyettese, majd felidézte Bertalan Árpád dicsőséges katonai pályafutását. „A Mária Terézia Katonai 

Rend lovagkereszteseként és a Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetettjeként, mint az arra egyik legméltóbb 

kerül most ebbe a sírkertbe, amely a Magyar Honvédség tagjai számára kötelező zarándokhely kell, hogy 

legyen” - szögezte le a tábornok.  

Orosz Zoltán részletesen szólt a már életében legendává vált Bertalan Árpád első világháborús hőstetteiről 

és az első magyar ejtőernyős zászlóalj felállításáról, illetve utóbbi tragédiával végződött első bevetéséről. Itt, 

az új sírhelynél állva szívből kívánom, hogy helytállása, elszántsága, odaadása és szakmai tudása mai 

ejtőernyős honvédeinknek is szolgáljon példaképül” - mondta az altábornagy. 

 

Bertalan Árpád földi maradványait eredetileg a Farkasréti temetőben temették el, e sírhelye azonban 

alkalmatlan volt a katonai tiszteletadásra. Ezért helyezték péntek délután, díszsortűz hangjai mellett a 

Fiumei úton végső nyugalomra. 
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A Vitézi Rendet vitéz Molnár János törzskapitány és vitéz ifj. Préda István vitézi őrmester képviselte. 

vitéz Molnár János törzskapitány  

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Forrás: Honvédelem.hu 

 Fotók: Rácz Tünde, vitéz Préda István 

2013. április 21. - Hajdúsámson 

Koszorúzás és megemlékezés Hajdúsámsonban Vitéz Bakó Istvánra és a Világháborús hősökre. 

A Református Templomban tartott Emlék Istentisztelet után a Világháborús emlékműnél folytatódott az 

ünnepség, ahol 1995-től évente tartanak megemlékezést az I. és II. világháború Hajdúsámsoni áldozatainak 

emlékére. A polgármesteri beszédet követően a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége nevében v. 

Molnár János nyugállományú őrnagy mondott beszédet. 

Idézet a beszédből: 

„Kétféle érzés kavarog bennem. Egyfelől örülök, hogy ismét itt lehetek Önökkel, mondhatom ismerősök 

között, másfelől szomorú vagyok az ittlétem okán: emlékezni jöttünk. Emlékezve azokra a hősökre, 

vitézekre, áldozatokra, akik életüket adták kicsiny hazánk zivataros napjaiban. Rohanó világunkban 

megállunk, meg kell állnunk egy pillanatra, hogy emlékezzünk és fejet hajtsunk az áldozatok emlékműve 

előtt. Nekünk, ejtőernyősöknek külön kötelességünk megemlékezi vitéz Bakó Istvánra, Pista bácsira, 

Hajdúsámson díszpolgárára, aki két éve csatlakozott a Magyar Királyi vitéz Bertalan Árpád 1. honvéd 

ejtőernyős zászlóalj égi seregébe egykori bajtársaihoz. A magyar katonai ejtőernyőzés máig legnagyobb, 

1941. április 12-i katasztrófája, mikor bajtársaival a Délvidék visszafoglalására induló ejtőernyős 

harccsoport tagjaként, a vezérgépben ott volt ő is szeretett parancsnokával, vitéz Bertalan Árpád őrnaggyal, 

amikor a repülőgép felszállás közben visszacsúszott és lezuhant. A repülőgép becsapódásakor annak 

üzemanyaga meggyulladt és lángtengerré változtatta a gépet, a felhalmozott lőszer ropogva égett, szórva 

magából száz és száz halált. Ebből a pokolból menekült ki Bakó István. 

Küzdelmes életútja, tenni akarása, hűsége példaként állhat mindannyiunk előtt.” 
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A beszédek és visszaemlékező szavak után az Emlékműnél elhelyezték az emlékezés virágait a város 

vezetése és polgárai, a Magyar Honvédség és társadalmi szervek képviselői. 

A Vitézi Rendet vitéz Molnár János, Jász-Nagykun-Szolnok megyei törzskapitány, vitéz Préda István 

vitézi őrmester és vitéz Pataki Istvánné képviselte. 

vitéz Molnár János törzskapitány 

Katasztrófavédelem 

Tisztelt Rendtársak! 

A Vitézi Rend fontosnak tartja a hagyományőrzést. Azonban az eddig vállalt feladatoknál többet kíván 

tenni, ezzel is az ország javát kívánja szolgálni. A vitézavató ünnepségen bejelentésre került, hogy a 

Vitézi Rend egy katasztrófavédelmi század felállítását tűzte ki célul. A szervezés már folyamatban 

van. Mivel váltásokban is gondolkodnunk kell, így a toborzásra kerülő létszám 300 főben lett 

megadva. Aki részt kíván venni egy ilyen nemes feladatban, az a felsorolt kinevezett 

katasztrófavédelmi parancsnokoknál jelentkezzen! 

vitéz Bányai István törzskapitány – 06/20-669-7874 

vitéz Dezső Mihály törzskapitány – 06/30-228-9037 

vitéz Kolcsár Géza törzskapitány – 06/20-457-0017 

vitéz Palczer Lajos hadnagy – 06/30-359-8618 

Meghívó 

A Vitézi Rend 2013. május 25-én, délelőtt 10 órától, délután 17 óráig 

VITÉZI CSALÁDI NAPOT RENDEZ 

Budapesten a XVI. kerületben, az Erzsébetligeti MLTC sportpályán 

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. 

Szeretettel várjuk a vitézi családokat, gyermekeikkel együtt egy közös családi eseményre, amelynek fő célja 

egymás megismerése! 

[Folytatás az 5. oldalon] 
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Programok: 

 Közös bográcsozás, 

 Sportolási lehetőségek: kispályás foci, tenisz, tollaslabda, 

 Gyermekeknek légvár, kézműves foglalkozás, korabeli játékok, 

 Vitézi ereklyék és régi Pannonia motorok kiállítása, 

 Italfogyasztás a büfében (ahova szívesen fogadunk sütemény felajánlásokat), 

 Friedrich Klára és Szakács Gábor bemutatója az ősi rovásírásunkról. 

Igény esetén családi bemutatkozó fellépésre is lesz lehetőség. 

További program ötleteiket, valamint esetleges abbéli szándékukat, hogy esetleg tudnak-e felajánlani bármit 

a közös bográcsozáshoz, kérem előre jelezzék! 

Jelentkezni és érdeklődni vitéz Mikecz András törzskapitány-parancsőrtiszt úrnál (Tel: 06-20-252-9216; e-

mail: mikecz71@gmail.com) és a rendezőnél, vitéz Szatmáry László székkapitány úrnál (Tel: 06-20-365-

1103; e-mail: szatmarylaszlo@alkotas.hu) lehet. 

Ajánlott öltözet: kényelmes szabadidő ruha, esetleg sportolásra alkalmas öltözet.  

A kötetlen családi programhoz jó szórakozást kíván a Vitézi Rend! 

Budapest, 2013. április 15. 

         vitéz Molnár-Gazsó János 

          főkapitány 

Segítse adója 1%-ával Rendünket 

Aki míg nem rendelkezett adójának 1%-áról, az kérjük – ha teheti – támogassa a törvényesen bejegyzett 

Vitézi Rendet, amely jogosult annak elfogadására. 

Adószám: 18043224-1-41 

 

mailto:mikecz71@gmail.com
mailto:szatmarylaszlo@alkotas.hu
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Felhívás 

Tisztelt Rendtársak! 

Jelen, havonként digitális formában megjelenésre kerülő Vitézi Hírmondó 

szeretettel várja írásaikat, beszámolóikat, gondolatébresztőiket. Aki érez késztetést magában az 

ilyen formában történő publikálásra, küldje el az anyagait a sereg.laszlo@gmail.com elektronikus 

levélcímre, s a levél tárgyába írja be: „Vitézi Hírmondóba”!  

Az írás beküldésének formai kritériumai: 

 Microsoft Word, vagy annak formátumával kompatibilis szövegszerkesztő használata, 

 Times New Roman betűtípus, 13-as betűméret, 

 Szóközök, tabulátorok megfelelő használata (ti. a mondatokban és végükön elhelyezet 

vessző, vagy pont szóköz nélkül az azt megelőző szót kövesse, valamint a bekezdéseknél a 

tabulátor gombbal kerüljenek beljebb az első sorok, illetőleg a szavak/mondatok között egy-

egy szóköz legyen), 

 Az írás végén pedig a szerző (név, rang, terület) megjelölése. 

Amiket várunk: eseményekről beszámolók, országos/helyi eseményekkel kapcsolatos 

gondolatébresztők, fényképfelvételek (az eseménynek és időpontjának megnevezésével!), 

interjúk, ünnepekkel kapcsolatos saját, vagy más által írt prózai, esetleg lírai szövegek (más műve 

esetén a forrás pontos megjelölésével!), illetve bármit, amit úgy gondolnak, helye lehet a 

Hírmondóban! 

Köszönettel: vitéz Sereg László (sajtóreferens) 

mailto:sereg.laszlo@gmail.com
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Impresszum 

KIADJA A VITÉZI REND 

www.vitezirend.com 

vitezirendkozpont@gmail.com 

 

A szerkesztésért felel:  

vitéz Mikecz András (irodavezető törzskapitány) 

vitéz Sereg László (sajtóreferens, a Vitézek Lapja és a Vitézi Hírmondó főszerkesztője) 

Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A cikkek a rendtársak személyes véleményét 

tükrözik, s nem feltétlen azonosak sem a Rend hivatalos, sem a szerkesztőség álláspontjával. 

A Vitézi Hírmondó megjelenik minden hó végén digitális formában. 

 

http://www.vitezirend.com/

