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Rendünk az idei esztendőben is megtartja a Vitézavató Ünnepségét. Az ünnepségen a részvétel 

kötelező, mivel a Vitézavatás Rendünk központi eseményeinek egyike. Éppen ezért minden 

törzskapitányság számára kötelező képviseltetnie magát.  

A tartalomból 

Vitéz Molnár-Gazsó János apajpusztai előadása 

Vitéz Kövér György gondolatébresztő írásai: Ki és mit árt nekünk?; Kárpátalja megváltásra vár 

 Huszárvágás – A Mikecz Kálmán Emlékbandérium Muravidéken 
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Az elmúlt hónap eseményei, beszámolói: 

Augusztus 20. 

Rendünk idén is képviseltette volna magát Államalapításunk napján az ünnepi szentmisén és a Szent 

Jobb-körmeneten, azonban a szervezői hiba miatt ez központilag sajnos nem valósult meg. Azonban 

így is részt vettünk egyénileg számosan. 

Égervölgyi Ifjúsági Tábor – a Vitézi Rend támogatásával 

2013. augusztus 24-én sor került az egynapos Égervölgyi Ifjúsági Tábor megrendezésére, amelyet 

Rendünk is támogatott. Az eseményen délelőtt tíz órától délután négy óráig vehettek részt a 

közösségi programok után vágyakozó fiatalok. A 10 órai megnyitót követően íjász verseny vette 

kezdetét, amelyet játékos sportvetélkedők és kispályás focimeccsek követtek. A 13:30-kor 

elfogyasztott gulyáslevest az Avasi Borház főszakácsa, Szabó Gábor készítette el a résztvevőknek. 

Ebéd után pedig az eredményhirdetések következtek, s a záró programok. Több mint száz gyermek 

és tizenöt vendég vett részt az eseményen, akik napját tizenöt fős segítői gárda szervezte 

emlékezetesre.  
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A Csongrád megyei Törzskapitányság megemlékezése és állománygyűlése 

2013. július 21. – Megemlékezés alapítónk, vitéz nagybányai Horthy Miklós szegedi indulásáról és 

a Nemzeti Hadsereg 1919-es megalapításáról a Horthy Csónakház fedélzetén. 

   

Az ettől az eseménytől független állománygyűlésen pedig szervezési feladatok megbeszéléséről 

esett szó, többek között arról, hogy a Törzskapitányság vitézei részt vettek Baján az árvízi 

védekezésben. Vitéz Pintér István törzskapitány a teljes állomány előtt megdicsérte vitéz Dr. Ótott 

Ferenc székkapitányt, vitéz Kothencz Istvánt, vitéz Tót Mihályt és Tóth Judit önkéntest, akik a 

Törzskapitány Úr vezetésével áldozatos munkájukkal kivették a részüket az összefogásban és 

helytálltak a gátakon. 

Fotó a Csongrád megyei állománygyűlésről: 
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Huszárvágás - a Mikecz Kálmán Huszárbandérium Muravidéken 

A vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület meghívást kapott a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézettől (MNMI) a muravidéki Lendva városába, a Szent István-napi 

programok keretein belül.   

A rendezvénysorozatot hosszas készülődés előzte meg, az egyesület tagjai már egy héttel az 

ünnepség előtt berendezték az augusztus 19-én ünnepélyesen megnyitott kiállítást a lendvai Bánffy-

központban, mely a huszárság 500 éves, ill. a bandérium eddigi történetét dolgozza fel. Az 

érdeklődők számára három héten át minden nap megtekinthető, s  rendkívül színesen, változatosan 

és képszerűen vonultatja fel e csodálatra méltó fegyvernem  jellegzetességeit. A kiállítást Németh 

Zsolt külügyi államtitkár és v. Kiss László hő. huszár őrnagy ünnepélyes keretek között nyitotta 

meg, Szent-Iványi István nagykövet, a meghívott vendégek, helyi elöljárók és a megjelent 

érdeklődők körében.  

A többnapos rendezvénysorozat keretein belül az egyesület részt vett a 8. Nemzetközi Halászléfőző 

Versenyen és a hodosi Családok Őrségi Találkozója nevű rendezvényen. Mindkét alkalommal 

sikeres huszárbemutatót tartottak a bandérium huszárjai kicsiknek és nagyoknak egyaránt és 

igyekeztek jobban megismertetni a külhoni magyarokkal a nemzeti örökségünkhöz tartozó 

huszárságot és annak szellemét. A halászléfőző verseny során tiszteletbeli huszárrá avatták dr. vitéz 

Bence Lajost, aki így az első muravidéki huszár szerepét vehette magára. Dr. vitéz Bence Lajos a 

Muravidéki Nótázók egyesület tagja, akik a huszárbandériummal szoros kapcsolatban állnak, és 

akik velük együtt részt vettek minden programon, s hogy a két egyesület közti együttműködést még 

jobban megerősítsék, v. Kiss Lászlót, a bandérium parancsnokát tiszteletbeli tagjaik sorába 

felvették.  

Augusztus 19-én a lendvaiakkal együtt emlékeztek meg államalapító királyunkról a lendvai 

Templom téren, ahol ünnepi műsorral és koszorúzással hajtottak fejet a résztvevők Szt. István 

emlékezete előtt.  

Másnap, augusztus 20-án a helyi lovas klub meghívásának eleget téve a huszárok lóháton bejárták a 

lendvai szőlőhegyeket és belekóstolhattak a finom lendvai borok világába is.  

Az egyesület tagjai nagyon sok új élménnyel és baráti kapcsolattal gazdagodva tértek haza és örökre 

szívükbe zárták a muravidéki magyarokat és a szemet gyönyörködtető tájat.  

 

vitéz Kiss László hő. huszár őrnagy (a Bandérium parancsnoka) 
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A hadak útjára lépett Rendtársaink emlékére 

Nemzetes Hölgyek és Urak! 

A család kérésére, szomorú szívvel jelentem, hogy professzor vitéz dr. Pintér István, Rendünk 

légrégebben avatott tagja, ny.á. törzskapitány, az MTA volt tagja, hosszantartó súlyos betegségben, 

a szentségekkel megáldva, 2013.augusztus 29-én délben, örökre eltávozott. 

Temetéséről a család később intézkedik. 

Rendtársi tisztelettel: vitéz dr. Bercsényi Miklós (ny.á. főkapitány) 

= = = = = = = = = = = = 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy vitéz Kovács Béla, az Úz völgyi harcok veterán hőse, az erdélyi 

törzs megbecsült tagja a hadak útjára tért. 

vitéz dr. Székely Zsolt törzskapitány 
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Apajpuszta – vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úr előadása 

 

Tisztelt Szerkesztőség! 

2013. augusztus 17-én, Apajpusztán részt vettünk a Magyarok Országos Gyűlésén. Természetes, 

hogy a Vitézi Rend itt is képviseltette magát, mint ahogyan májusban özv. Horthy Istvánné 

temetésekor is Kenderesen. Budapesti, Csongrád megyei, kárpátaljai és más megyékből származó 

rendtársaink is részt vettek ezen a rendezvényen. A Vitézi Rend főkapitánya, vitéz Molnár-Gazsó 

János kb. egy órás terjedelmű előadást tartott a Vitézi Rend múltjáról és jelenéről. Természetesen 

szólt a rend alapításáról és alapítójáról. Elmondta azt is, hogy rendünk minden szélsőséges eszmétől 

mentes. Főkapitányunk elvárja minden fiatalembertől, aki nem volt katona, hogy tartalékos katonai 

szolgálaton vegyen részt. Vitéz Molnár-Gazsó János hangsúlyozta, hogy első az ország és utána 

következik a Vitézi Rend. Amikor az árvíz volt, minden vitézhez, tehát mindannyiunkhoz e-mailben 

fordult, hogy munkával vagy pénzzel segítsünk a rászorulóknak. A Vitézi Rend tagjai az ország 

minden területén a nemzetőrökkel együtt részt vettek a védekezésben. A közönség érdeklődve 

hallgatta az előadást a nagy meleg ellenére is. Ez egyébként tavaly Bösztörpusztán is így volt. 

Szerencsére eljutottunk odáig, hogy 50 év agyonhallgatás után ma már nyíltan lehet beszélni a 

Vitézi Rendről. A Rendbe többféleképpen is be lehet kerülni, de akik a saját több évtizedes 

munkájukkal nyerték el felvételüket, talán azokat illeti a legnagyobb elismerés. A Vitézi Rend 

igyekszik minden jelentősebb hazafias rendezvényen megjelenni.  
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Vitéz Molnár-Gazsó Jánost nagy tapssal értékelte a közönség. Természetesen mi 

Hódmezővásárhelyt, illetve Csongrád megyét is képviseltük ezen a rendezvényen. 

Rendtársi és baráti üdvözlettel:  

vitéz Pintér István törzskapitány 
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Események a jövőben: 

Vitézavatás 2013. 
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Írások, gondolatébresztők: 

Ki és mi árt nekünk? 

Legnagyobb kárt magyarságunknak a kettészakadásunk okozza. Az az abszurd helyzet alakult ki 

Kárpátalján, hogy itt három féle magyar van: jó magyar a KMKSZ tag, rossz magyar a pártonkívüli, 

és ellenség az UMDSZ tag. Pártvezéreink a kimagyarázkodás bajnokai. Nem a saját hibájukként 

könyvelik el a választások siralmas kudarcát, hanem azon sajnálkoznak, hogy: „hát mit tehetünk, ha 

népünk tudatlan, elvtelen, 50-100 hrivnyáért eladja becsületét”... Sokan ezt el is hiszik, holott 

népünk nagyon is öntudatos. A választások napján ily módon fejezik ki tiltakozásukat a 

kettészakadásunk, a két párt vezetői acsarkodása ellen Jómagam is elbizonytalankodtam  melyik 

pártunkra, melyik személyre is szavazzak. Bevallom, hogy egyiknek se láttam hasznát...Sajnos, 

vezéreink képtelenek (vagy nem akarják?) ezt megérteni.  

Remélem, hogy a KMKSZ és az UMDSZ tagsága végre ráébred kettészakadásunk ártalmaira, és 

kierőszakolja vezetőiktől a szoros együttműködést. Túl kevesen vagyunk az ellenzékieskedési 

játszadozáshoz! Értsük meg végre, hogy csak együtt, szoros összefogással lehetünk sikeresek. 

A Székelyek létrehozták a Székely Nemzeti Tanácsot, ami a pártok működését, fellépéseit hivatott 

koordinálni és egyeztetni, amely az összmagyarság érdekeit képviseli. Ez pártonkívüli (felüli) szerv. 

Kövessük példájukat! Egy ilyen Tanács közös nevezőre hozhatja az összes magyar szervezet 

feladatait, tervezeteit, és azok gyakorlati megvalósítását.  

Jó lenne, ha a mindenkori magyar kormány nem tenne különbséget magyar és magyar közt, 

megszüntetné a Kárpátaljai magyarság egy részének diszkriminációját, megértené, hogy nincs két 

vagy három féle, hanem csak egy nagy magyarság van. Nem egyes pártot, intézményt, ill 

személyeket részesítene támogatásában egyoldalú információk, ill. szimpátia alapján, hanem a 

kárpátaljai magyarságot, azaz egyforma jogosítvánnyal ruházná fel mindegyik magyar 

érdekvédelmi szervezetet, hisz mindegyik egyformán képviseli és védi a magyarok érdekeit. 

Hasznos lenne, ha Magyarország legnagyobb mértékben támogatna egy egységes, független megyei 

magyar lapot. Egy ilyen jól finanszírozott lap magához vonzaná a legtehetségesebb, becsületes 

magyar újságírókat, akik nem az egyes pártok, intézmények, ill. személyek szolgálatában állnának, 

hanem bátran a magyarság érdekeit szolgálnák. A finanszírozásból talán ki kéne zárni a közbeeső 

láncszemeket – az alapítványokat, mert ezek drágítják és bonyolítják a folyamatot, visszaélésekre 

adnak lehetőséget és elsősorban alapítóit és kezelőit gazdagítják…  

És végéül két legnagyobb igaz magyar hazafit szeretnék idézni:                        

A  HAZA  MINDEN  ELÖTT! (Horthy Miklós üzenete) 

„Bármit is hoz a jövő, kérve kérek minden Magyart, aki e névre méltó, temessen el minden 

pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, forditsa 
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minden erejét, és csak is erre dolgozzék meg imádkozzék. Ez a cél – midnyájunk közös szent 

célja: Magyarország (minden Magyar föld) felszabadítása!!!” 

A második: 

„...jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen!” (Széchenyi István) 

 

vitéz Kövér György 

Vitézi Rend törzskapitánya 

Kárpátalja, Ungvár, 2013. március 15. 

Kárpátalja megváltásra vár 

(Menteni ami MÉG menthető…) 

Mottó: „Akit Magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének – nem derék 

ember.” (gróf Széchenyi István)  

Korunk jellemzője, hogy világszerte minden nemzet függetlenségre, önállóságra törekszik. A 

történelem menetét lehetetlen megállítani, mert ha megindult egy folyamat, azt csak felgyorsítani 

vagy lelassítani lehet, de elfojtani nem. Igazolja ezt a világ számos országában létrejött nemzetiségi 

autonómia, mint a Dél-tiroli autonóm tartomány (s ezen belül a rétoromán nemzeti körzet), a Baszk, 

a Katalán, a Skót, a francia Kanadában, (ott alakulófélben van egy ukrán nemzeti körzet),s a 

legtanulságosabb: Koszovó. 

Mi a helyzet nálunk?  

Fennmaradásunk igenis veszélyben van, amire egy sor aggasztó jelenség mutat.  Magyarjaink egy 

része közt mind nagyobb teret hódit a megalkuvó, belenyugvó közömbösség, az összmagyarság 

sorsa iránt. Növekszik azok száma, kik végső reménytelenségükben nemcsak hangoztatni, de még 

gondolni sem mernek a történelmi igazság helyreállítására. Az autonómia szó hallatán rémület 

(„jobbik” esetben szkeptikus mosoly) ül ki az arcokra. A közép- és fiatalkorúakat az Anyaország 

leginkább csak haszonszerző turizmus szempontjából érdekli. 

Elkeserítő, hogy a magyar állampolgárságot igénylők számaránya nálunk a legalacsonyabb. 

Sokan félnek az esetleges büntetéstől, üldöztetéstől. Érdekes mód azon nem magyarok, akik  

számára a törvény lehetővé teszi, nem félnek. Az ukrán törvény nem tiltja a kettős 

állampolgárságot, sőt, elfogadja és szabályozza azt. Sajnos, köztünk is akadnak renegátok, 

talpnyaló gyáva férgek, akik különböző rémhíreket terjesztgetnek ezzel kapcsolatban. Nagyobb baj, 

hogy sokakat sikerül megfélemlíteni, sokan még mindig félnek vállalni magyarságukat.  Értsük 

meg végre, minél többen leszünk Magyar állampolgárok, annál erősebbek leszünk, és szinte 

ellehetetlenítjük az ellenünk való támadásokat. Ne feledjük: csak azt bántják aki megengedi, csak 

azt alázzák aki eltűri.            
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Még jobban elkeserít az a cinikus válasz, hogy: „ugyan mi hasznom a magyar állampolgárságból?  

Van schengenim, kishatárim, nincs szükségem magyar útlevélre…” 

Hát vannak, akik magyarságukat, hazaszeretetüket haszonnal mérik?!. Vagy csak meggondolatlan 

válaszukkal próbálják palástolni félelmüket? Mégis biztos vagyok, ezen óvatoskodó, esetleg 

közömbösnek látszó emberek szíve mélyén ott lappang a bátor vitézi magyar szellem, amely kellő 

pillanatban feléled. 

Egy sor magyar városrészünkre már el van veszve (Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Ungvár, Munkács 

stb.). 1100 éves szent Magyar Földünk megőrzése érdekében meg kell állítanunk a magyarlakta 

települések más nemzetiségiekkel való felhígítását, túlnépesítését. Az EU szabályai előírják, az 

ENSZ törvényei pedig egyértelműen tiltanak olyan rendelkezéseket hozni, amelyek következtében 

az adott régió vagy település nemzetiségiek arányai megváltozhatnak.  Ukrajna aláírta ezeket az 

egyezményeket, de ennek ellenére erőteljes ukránosítást, ill. mesterséges túlnépesítést folytat itt, 

Kárpátalján.  Pedig az érvényben levő ukrán törvények alapján is meg lehet állítani ezt a folyamatot, 

csak egy kis határozottság és becsületesség kell hozzá! 

Elsődleges, legfontosabb feladatunk, az egy magyar nemzeti járás (vagy kezdetnek legalább egy 

választó körzet) létesítése, amely magába foglalná az összes magyarlakta települést. Ez irányú 

törekvéseink is igen határozatlanok.  

Szüntelenül mozgatnunk kell mindem belföldi, külföldi, nemzetközi hivatalos, ill. társadalmi 

szervezetet, fórumot. 

A Székelyek összefogása, kitartása, elszánt következetes bátor kiállása példaértékű. Biztos vagyok, 

hogy előbb-utóbb mi is megértjük, hogy csak úgy tudunk fennmaradni, megőrizni Nemzetünk 

földjét, ha sorsunk irányítását saját kezünkbe vesszük.   

 

vitéz Kövér György 

Vitézi Rend törzskapitánya 

Kárpátalja, Ungvár, 2013. június 4. 
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Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Felhívások: 

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 

Csatlakozzanak Szerkesztőségünkhöz! 

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 vitezi.szerkesztoseg@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 elhelyezett 

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. 

 A fenti kritériumok be nem tartása esetén az írás nem kerül be a lapba! 

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:vitezi.szerkesztoseg@gmail.com
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Impresszum 

KIADJA A VITÉZI REND 

www.vitezirend.com 

vitezi.szerkesztoseg@gmail.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/
mailto:vitezi.szerkesztoseg@gmail.com
mailto:vitezirendkozpont@gmail.com

