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Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 

Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság 

Napján március 10-én.  

Március 10. napja a székelyek történelmében kiemelt jelentőségű emléknap, hiszem 1854-ben éppen 

ezen a napon végezték ki Marosvásárhelyen a a székely vértanúkat: Bágyi Török János kollégiumi 

tanárt, Martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik az 

elbukott ’48-49-es forradalom és szabadságharc dicső lángját próbálták újra fellobbantani. 

E dicső és hősies tett előtt tett méltóságteljes főhajtásul március 10-én a Székely Szabadság 

Napját ünnepelje minden magyar és székely a Kárpát-medencében és azon kívül. 

A márciusban megrendezésre kerülő a Székely Szabadság Napján a marosvásárhelyi eseménnyel 

egy időben Budapesten, a Román Nagykövetség épülete előtt, valamint Szolnokon is demonstráltak 

a székely autonómia iránt elkötelezettek. A Vitézi Rend minden helyszínen szép számmal 

képviseltette magát. 

    

A szolnoki demonstráció     A budapesti demonsráció 

 

 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk, a feltámadás reményében!
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Állami kitüntetésben részesült vitéz békei Koós Ottó, Rendünk főszéktartója 

 

Szakterületén több évtizeden át végzett eredményes és kiemelkedő szolgálati tevékenysége 

elismeréséül március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén Áder János, 

Magyarország államfője - a belügyminiszter előterjesztése alapján - a Magyar Érdemrend 

Tisztikeresztje katonai tagozatát adományozta vitéz Békei Koós Ottónak, a Vitézi Rend 

főszéktartójának. 

A köztársasági elnök a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 

szervezetének előterjesztése alapján adta át a kitüntetést vitéz Békei Koós Ottónak, a magyar 

történelmi múlt feltárásában, a nemzet megmaradásának érdekében végzett példaértékű 

tevékenysége elismeréséül. 

 

Március 15. 

A Vitézi Rend országszerte képviseltette magát az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra 

emlékező ünnepségeken. Valamennyi megyei törzskapitányság tagsága részt vett a helyi 

megemlékezéseken. 
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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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Rendünk új székhelyre költözött! 

Tisztelt Rendtársak! 

Egy örömteljes technikai információt szeretnénk megosztani mindenkivel. 2013. március 10-től 

Rendünk egy nevéhez méltó új székhelyre költözött, amivel sok évre megalapoztuk jövőnket. 

Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-29. 

Átmeneti felújítási munkák miatt jelenleg még nincs ügyfélszolgálat, azonban addig is forduljanak 

hozzánk bizalommal a következő telefonszámokon: 06-20-252-9216 vagy 06-20-957-4304. 

Április második hetétől azonban az ügyfélszolgálat nyitva tart keddtől csütörtökig 10 és 13 óra 

között! 

Vitézek Bálja 

Idén is megrendezésre került a Vitézek Bálja, amelyen mintegy száz rendtársunk vett részt. 

    

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 
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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) 

 

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. 

mailto:sereg.laszlo@gmail.com
http://www.vitezirend.com/

