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 Vitézi Hírmondó 

2013. évi (I. évfolyam) III. szám (Május hó) 

Megemlékezés és koszorúzás a Hősök Emléknapján Rákosszentmihályon 

Vannak ünnepek, amelyek különösen nagy szerepet játszanak a hazaszeretet és a nemzettudat 

erősítésében. Ilyen például a Hősök Emléknapja is, amely az első világháborúban elhunyt magyar 

katonáknak állít emléket. 

Már 1914-ben úgy gondolták, hogy a Hazáért életüket is feláldozó katonákról a társadalomnak 

kötelessége megemlékezni. IV. Károly király kezdeményezésére 1917-ben az országgyűlés 

elfogadta a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló 1917.évi VIII. törvénycikket, 

mely kimondta, hogy minden település anyagi erejéhez méltón állítson emléket azoknak, akik 

lakóik közül a háborúban életüket áldozták fel Magyarországért. Majd az 1924.évi XIV. 

törvénycikkben újból szabályozzák a Hősök Emlékünnepének megrendezését. A megemlékezések 

1925-től váltak rendszeressé, utoljára 1944-ben öltöttek nemzeti jelleget. Azt ezt követő időkben 

1945 után a hazánkat megszálló idegen erők és az őket végletekig kiszolgáló kommunista, 

szocialista és liberális erők nem tették lehetővé a Hősök Napján való megemlékezéseket. Hőseink 

emléke minden igaz magyar ember szívében tovább élt. Isteni gondviselés, hogy a Magyar Hősök 

Emlékünnepéről szóló törvényeket soha sem törölték. Mégis a rendszerváltásig kellett várnunk, 

hogy újra méltó módon ünnepelhessük hőseink példamutató bátorságát és hősies önfeláldozását.  

Az 1992-ben újból megalakult Vitézi Rend egyik tagja 2000-ben állampolgári kezdeményezéssel élt 

a Hősök Napjával kapcsolatban. Az Országgyűlés 2001-ben törvényt fogadott el a Magyar Hősök 

Napja méltó megünnepléséről.  

Minden magyar erkölcsi kötelessége, hogy gyermekeink szívébe ültessük el a hőseink iránti 

tiszteletünket, és a Magyar Nemzet iránti hazaszeretetünket. Tanítsuk meg őket a múltunk 

tiszteletére! Mert aki a múltat nem tiszteli, az a jövőt nem érdemli! 

Rákosszentmihályon minden évben május utolsó vasárnapján megkoszorúzzuk az 1922. július 2-án 

felavatott és 2009-ben felújított, az I. Világháborúban hősi halált halt sportolóink Emlékművét.   

A mai napi megemlékezésen részt vett a Vitézi Rend, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége, 

valamint a Kossuth Nemzetőrség. Ünnepi beszédet mondott vitéz Szatmáry László vitézi 

székkapitány. 

Budapest, 2013.május 26. 

vitéz Szatmáry László székkapitány  
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Képek a hősök napi koszorúzásról: 
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Hősök napi megemlékezések Pest megyében 

A Vitézi Rend Pest megyei törzskapitányságának tiszti kara 3 helyen emlékezett és hajtott fejet az I. 

és II. világháború hősei előtt, korhű egyenruhában.  Ezek a helyi rendezvények nagyon 

színvonalasak és meghatóak voltak. Sajnálattal tapasztaltam, hogy nagyon kevés rendtársunk vett 

részt ezeken rendezvényeken, ezért szeretnénk, ha a jövőben többen megjelennének, lehetőségeik 

szerint.  

vitéz Kiss László 

Pest megyei tkp. 

 

 



A Vitézi Rend digitális havilapja. 

4 

Vitézi Hírmondó 

2013. május 
 

Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában.  

Hősök napi megemlékezés Balassagyarmaton 
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Rendhagyó történelemóra „nem középiskolai fokon” 

Tisztelt nemzetes Hölgyek és nemzetes Urak! 

A Vitézi Rend Borsod – Abaúj - Zemplén megye Törzskapitánysága szervezésében 2013. május 22-én 18 

órakor Dr. Raffay Ernő történész professzor „Rendhagyó történelemóra” címmel nagy sikerű előadást tartott 

Miskolcon, a Tiszán inneni Egyházkerület Püspöki Hivatalának Nagytermében. Az előadás témája a 

magyarok legnagyobb gyásznapja - 1920. június 4. Trianon - külső- és belső okainak ismertetése, az 1879-

től 1907-ig terjedő időszak trianoni békediktátumra gyakorolt hatásának elemzése és nagybányai vitéz 

Horthy Miklós kormányzó úr munkásságának méltatása volt. 

   

A nagyszerű előadás lenyűgözte a Nagytermet teljesen megtöltő hallgatóságot. Számos 

érdeklődőben fogalmazódott meg: „mintha ezt másképpen tanultuk volna”.  Igen, másképpen 

tanultuk. Tudjuk, hogy a történelemkönyveket a mindenkori hatalom írja. Ez rendjén is van. De 

tudjuk azt is, hogy autentikus forrásokból tájékozódva előbb, vagy utóbb más megvilágításban 

jelenhet meg az adott korszakról alkotott kép.  Ez történt most is. 

Meg kell említenem, hogy a rendezvény nem jöhetett volna létre vitéz Csorba János vitézi 

hadnagyunk – mint ötletgazda - szervező tevékenysége és vitéz Tajthy Árpád törzskapitányunk 

áldozatos munkája nélkül. Ezúton is köszönet érte! 

Törzskapitányságunk célul tűzte ki maga elé, hogy az említett korszakot illetően bemutató 

előadásokat szervez és tart az érdeklődőknek, elsősorban az ifjúságnak. Ez az előadás az első lépés 

volt az úton. Bízunk abban, hogy a többi is követni fogja. 

Aki nem ismeri a nemzetének múltját, hagyományait, kultúráját, az nem értheti a jelent, és nem tudja 

tervezni a jövőt. 

A magyarok fennmaradásáért Isten áldását kérve bajtársi tisztelettel: 

 

vitéz Csantavéri Tivadar Károly 

székkapitány 

Miskolc, 2013. május 24. 
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I. Vitézi Családi Nap (2013. május 25.) 

Május 25-én megtartottuk a hagyományteremtőnek szánt első Vitézi Családi Napot Budapesten, a 

XI. kerületi Erzsébetligeti Sporttelepen. 

A rendezvényen szép számmal megjelentek vitézeink szerte az országból, s ami külön örömmel tölt 

el bennünket, hogy sokan az egész családjukkal vettek részt, vitéz Kövér György kárpátaljai 

törzskapitány is jelen volt. 

Az esemény egész napos programokat kínált a kilátogatóknak: Pannonia motorbemutató, vitézi 

ereklyék kiállítása, sportolási lehetőség, s a legkisebbeket Tomi bohóc szórakoztatta. 
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2013. június 4. 

Trianoni megemlékezés 

Gyülekező a Hősök terén 

Rákosszentmihályon 

délután ½ 3-kor 

 

 

Rövid műsor: ének, vers, gondolatok. 

Gyalog indulunk Mindszenty bíboros szobrához, majd Sashalomra érkezünk, hogy a trianoni 

emlékműavatáson ott legyünk. 

Kérjük az iskolák igazgatóit és a civil társadalom képviselőit, hogy méltóképpen vegyenek részt a 

megemlékezésen!  

 

Kezdeményezők: 

Petrovics Sándor, Dr. Kratofil Ottóné, Szatmáry László, Hargitai István 

 

Jelentkezés, információ: Petrovics Sándor 06-30-655-92-71 
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Szeretettel meghívjuk Önt a Duffek Tivadar és Csibi László által készített 

TRIANONI EMLÉKMŰ AVATÁSÁRA, amit az 1920. június 4-én Trianonban, és 1947. február 

10-én Párizsban Magyarországra kényszerített békediktátumok mementójául állíttat a Képviselő-

testület. 

 

Helyszín: a Budapesti út, a Batsányi János út és a József utca kereszteződése. 

Ünnepi beszédet mond: Kovács Péter polgármester 

Az egyházak képviselői közösen megáldják az emlékművet. 

Ünnepi műsor: Bartina Zenekar 

 

Kérjük, hogy koszorúzási szándékát május 31-én, 12 óráig jelezze a 06-1-4011-561-es 

telefonszámon, vagy a kabinet@bp16.hu e-mail címen. 

A később érkező igényeket nem áll módunkban teljesíteni. 

mailto:kabinet%40bp16.hu
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A KÖTELESSÉGEINKRŐL 

Tisztelt  Nemzetes  Uraim! 

Szükségessé vált felhívnom figyelmüket, hogy a vitézi cím nem csupán egy kitüntetés, vagy 

elismerés jele. (Erre ugyanis különböző érdemérmek, oklevelek, plakettek stb. valók.) A Vitézi 

Rend  egy azonos eszmét valló, azonos szemléletű, elvi felfogású emberek közössége. A vitézi 

cím egy ilyen közösséghez, egyesülethez való tartozás, és az ezzel járó bizonyos elvárások, 

szabályok, kötelezettségek betartásának önkéntes vállalását is jelenti. 

Kétségkívül minden vitézzé avatott személy méltó e büszke, magasztos cím viselésére. Ki a saját 

érdemei, ki az elődei érdemei alapján. Ez utóbbi esetben a cím megelőlegezett személyi 

kiérdemeltséget jelent. Természetesen, mindenkitől elváratik a Rend alapszabályának és esküjének 

teljes és feltétel nélküli betartása. 

Emlékeztetem Rendünk alapszabályának néhány pontját. Eszerint az egyesület tagja köteles 

tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában, a konkrét programok 

végrehajtásában. A vitézek magatartási szabályai, normái azonosak azzal, amit a hagyományos 

magyar nemzeti értékrend minden becsületes magyartól elvár, s amit a társadalom a vitézektől 

fokozottan vár el. Ilyen a fegyelem és az önként vállalt tevékenységi kötelezettség a Rend belső 

életében és a Renden kívüli polgári életben. A közösségi összetartás a vitézek egyik fő erénye és 

kötelessége ennek támogatása, erősítése. A vitéz köteles folyamatos, eleven és következetes 

kapcsolatot tartani a Rend szervezetével. 

Minden vitéztől elváratik, hogy az összejöveteleken megjelenjen. A közgyűléseken való 

részvételt tartom a legfontosabbnak. Ennek helyéről és idejéről mindenki legalább két héttel 

korábban értesülni fog. Ez elegendő kell, hogy legyen a személyes vagy hivatali ügyek rendezésére, 

esetleges átütemezésére. Csak nagyon nyomós  ok  igazolhatja a távol maradást. 

Vitézi Rendünk kizárólag adományokból és a tagsági díjakból tartja fel önmagát. Ezért 

a   befizetéseknek felszólítás nélkül mindenki lehetőleg a folyó év első negyedében tegyen eleget! 

Továbbá, nagyon fontosnak tartom, és ezért javaslom, hogy minden rendtársunk a családja, barátai, 

szomszédai kíséretében részt vegyen minden Magyar Nemzeti ünnepen, ki-ki a saját lakóhelyén. 

Aki valamilyen oknál fogva nem hajlandó követni a Rend alapszabályát, esküjét, megfelelni az 

elvárásoknak, az írásban vagy szóban jelezze elöljáróinak. 

2013.január. 

Vitéz Kövér György 

Törzskapitány, Kárpátalja
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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 
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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 

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. 

 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: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/

