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Szerkesztői köszöntő 

Tisztelt Rendtársak! 

Az esztendő végéhez közeledvén ismét megkezdődtek Rendünk nyomtatásban is megjelenő 

újságjának, a Vitézek Lapjának előkészítő munkálatai. Mivel jelen Vitézi Hírmondó azt a célt is 

szolgálja, hogy tehermentesítse a Vitézek Lapját, a havi szinten fontos eseményekről beszámol. 

Azonban több kiemelt esemény történt idén is Rendünk életében, mint például a Vitézavatás, a 

repülőgép örökbefogadás. Ezek a témák értelemszerűen helyet kapnak az év végi számban is. Arra 

kérünk ezért minden tisztelt Rendtársat, hogy aki rendelkezik ilyen eseményekről 

fényképfelvételekkel, beszámolókkal, küldje el azokat! 

Emellett továbbra is várjuk az írásokat a Vitézi Hírmondóba is. Ne feledjük el, hogy jövőre bővült 

formában és tartalommal folytatjuk a munkát. Új rovatok is indulnak, ezekből néhány: 

- „Emlékezet”: E rovatban felmenőink háborús és katonai történeteit, családi bölcsességeit 

szeretnénk összegyűjteni. Később az összegyűjtött anyagokat gyűjtemény formájában is 

publikálni szeretnénk Rendtársaink számára. 

- „Vélemény”: Aktuális eseményekről, történésekről alkotott véleményeket, publicisztikákat is 

várunk. A téma bármi lehet: politika, sport, közélet, kulturális események stb. Vitéz Kövér 

György rendtársunk élen jár, kérünk mindenkit, akinek ehhez affinitása van, Róla vegyen 

példát! 

-  „Galéria”: Amolyan fotóriport rovat: bármiről, ami szép és érdekes – négy-öt fénykép, 

képaláírásokkal. Lehet egy eseményről, természeti jelenségről, új/régi emlékművekről, 

épületekről. 

További ötleteket is várunk, ezek egyelőre ötletek, tervek. 

 

Lapunk megújult formában és tartalommal 

2014. januártól lesz elérhető, azonban 

előzetesen kérek minden érdeklődő és 

publikálni kívánó rendtársat, hogy a fent 

említett témák bármelyikét feldolgozó 

anyagokat küldeni szíveskedjenek! 

Cím: vitezi.szerkesztoseg@gmail.com 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

vitéz Sereg László (sajtóreferens)

mailto:vitezi.szerkesztoseg@gmail.com
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Az elmúlt hónap eseményei, beszámolói: 

Fogadj örökbe egy vadászgépet! 

Társadalmi munkára hívta a repülés és a haditechnika szerelmeseit Kecelre a JETfly.hu internetes 

magazin – Koncsik István vezetésével – és az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület 2013. október 

12-én (szombaton). 

   

A társadalmi munka célja a repülőeszközök tisztítása volt a keceli Pintér Művek Haditechnikai 

Parkban. Az esemény "JET Clear Day" név alatt évente kerül majd megrendezésre. A résztvevő 

csapatok, cégek lehetőséget kapnak, hogy az általuk letakarított eszközöket örökbe fogadhassák. 

Közel 10 év alatt a keceli haditechnikai park locsolórendszere - köszönhetően Kecel és környékének 

vasoxidban gazdag vizének - barnára festette a kiállítási területen felállított vadászgépeket. A 

társadalmi munka során a kijelölt vadászgépekhez várták a  csapatokat, akik vállalták, hogy évente 

egyszer a rendezvény keretén belül eljönnek és segítenek letakarítani az általuk vagy csapatuk által 

örökbefogadott technikákat.  

Az idei első "JET Clear Day" rendezvényre a következő csapatok jelentkeztek: a Dongó és Puma 

század volt vadászpilótái, a Vitézi Rend, Nádas Tamás műrepülő világbajnok az Ég Katonái 

Hagyományőrző Egyesület a Protestáns Tábori Lelkészi szolgálat a JETfly és páran csatlakoztak a 

csapatokhoz a repülés barátai. 
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Interjú az egyik résztvevő csapat vezetőjével, Gazsó Jánossal, a Vitézi Rend főkapitányával: 

  - A Vitézi Rend az Ön vezetésével szombaton részt vett a Pintér Művek Hadtörténeti 

Múzeumnál Kecelen rendezett társadalmi munkán, ahol egy AN 24-es repülőgépet tisztítottak 

meg. Terveik szerint örökbe fogadják a gépet. Mit jelent ez? Miért tartja fontosnak ezt a 

munkát?   

 - A repülőgépet örökbe fogadjuk, ami azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozunk az állag 

megóvásán. Fontosnak azért tartjuk az ilyen munkákat, mert ez is szerves része a katonai 

hagyományőrzésnek. Én egy olyan Vitézi Rendet szeretnék, amelynek teljes létjogosultsága van a 

XXI. században is. Ehhez túl kell lépni a kegyeleti megemlékezések és a hagyományőrzés keretei 

által megszabott feladatokon. Úgy gondolom a Vitézi Rend többre hivatott annál, hogy csupán 

bocskaiba öltözve kegyeleti tevékenységet végezzen. Annak idején a Kormányzó Úr, Horthy Miklós 

azért hozta létre a Rendet, hogy jutalmazza a háborúban hősiesen harcoló magyar katonákat. De azt 

is elvárta tőlük, hogy továbbra is a haza szolgálatában álljanak. 

- A Vitézi Rend máskor is részt vesz hasonló munkákban? Folytatják majd?   

- Úgy gondolom, nekünk az őseinkhez méltón szolgálnunk kell a hazánkat. Ezért a 

tevékenységünket ki kell szélesíteni. A Vitézi Rend ennek megfelelően részt kíván venni a 

katasztrófavédelemben. Erre a célra szervezés alatt áll egy század, amely a váltásokkal együtt 300 

főből fog állni.  Voltak magukat vitéznek nevező emberek, akik alig 2 éve azt írták erre, hogy 

ezekre a feladatokra ott vannak az állami szervek. Ezzel szemben az idén világosan kiderült, hogy 

ezek a hivatásos erők nagymértékben ráutaltak az önkéntesekre. Becsületükre legyen mondva, hogy 

nagy tisztelettel és elismeréssel fogadták a Vitézi Rend segítségét. Árvíz idején közel 100 fő 

teljesített önként vállalt szolgálatot a legveszélyesebb helyeken. Habsburg imádó "vitéz" erre azt 

írta: ez kampányfogás. Nem az, mi komolyan vesszük az eskünket és a Haza mindenek előtt. 

- Kérem, beszéljen a további terveikről, hogy jobban megismerjék az emberek a Vitézi Rend 

gyakorlati tevékenységeit, hogy ezzel is valós megvilágításba helyezhessük Önöket.  

- Vezetésem alatt elfogadásra került, hogy a Rendbe jelentkező fiatal férfiak számára kötelező 

jelentkezni az önkéntes tartalékos képzésre és szolgálatra. Ezzel párhuzamosan rendhagyó 

történelem órákat tartunk, ahol erre lehetőségünk nyílik. Sport és ifjúsági rendezvényeket 

szervezünk. Alakulóban van a Vitézi Rend ispotályos csoportja, mely a már megkezdett karitatív 

tevékenységeinket tovább szervezi és végzi. Idén december 6-án és december 23-án is meleg étel 

osztást tervezünk Budapesten és vidéken is a rászorultak részére.  Úgy gondoljuk, hogy vitéznek 

lenni nem csak dicsőség, de szolgálat is.  Mi nem vállalunk közösséget azokkal a magukat vitéznek 

nevező csoportokkal, akik csak a főhajtásban, koszorúzásban és kard lengetésben jeleskednek. 

Számunkra a Vitézi Rend nem egyszerű hagyományőrző szervezet. Mi valóban a hazánkat 

szolgáljuk és ezzel is bizonyítjuk, hogy ma is van létjogosultsága a Rendnek. 
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A keceli haditechnikai parkban található AN-24-es szállítógép takarítását és örökbefogadását a 

Vitézi Rend vállalta magára. A repülőgép annak idején - mint kormánygép- a Vitéz Háry László 

Vegyes Repülőosztály kötelékében repült 1993-ig. Vitéz Háry László repülő vezérőrnagy volt a 

magyar hadsereg első légierő parancsnoka a két világháború között. 

Mi-2 helikoptert - becenevén: csirkecomb- takarítását és örökbefogadását a Protestáns Tábori 

Lelkészi Szolgálat végezte. A szolgálatot a kecskeméti légi bázis református lelkésze, Hankóczi 

Gergely őrnagy képviselte. Munkáját segítette a JETfly.hu és a "Fogd a Kezem Alapítvány" diákjai 

és nevelője. 

Nádas Tamás műrepülő világbajnok csapatával egy a Magyar Légierőből kivont ZLIN repülőgépet 

tisztított meg és fogadott örökbe. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.607749242597334.1073741829.115400715165525&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.607767419262183.1073741830.115400715165525&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.594568830608012.1073741837.164493506948882&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.594568830608012.1073741837.164493506948882&type=1
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Hódmezővásárhelyen koszorúzott a Vitézi Rend 

2013. október 6-án Orbán Viktor miniszterelnök koszorúzott az aradi vértanúkra emlékezve 

Hódmezővásárhelyen, majd megnyitotta a 60. Őszi Tárlatot. Délután Dr. Kószó Péter 

alpolgármester mondott beszédet, majd Bán Csaba református lelkész mondott áldást. Ezután az 

önkormányzat, a pártok, a Vitézi Rend, a testvértelepülések elhelyezték koszorúikat és virágjaikat. 

 

 

Ezt követően a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 1848-as és 1956-os fotókiállítást 

tekintettek meg a Vitézi Rend képviselői, majd a Kincses-temetőben 13 kopjafánál emlékeztek az 

egybegyűltek. Ezután itt is koszorúzás következett. A megemlékezés a Szózat hangjaival ért vége. 
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Ruhaadományok a Vitézi Rend támogatásával 

A Vitézi Rend október 18-án Dámócra látogatott, ahol ruhaadományokat vittek és osztottak szét a 

dámóci és lácacsékei rászoruló embereknek. Egy, a Vitézi Rend által készített személyes 

élménybeszámolóval és egy képgalériával mutatjuk be kedves Olvasóinknak eme nemes szolgálatát 

a Vitézi Rendnek. 

Az augusztusban, Égervölgy táborában szervezett jótékonysági akciónk után ismét gyönyörű 

napsütésben, lankás, dombos, csodásan művelt szőlőtőkék mellett autóztunk úti célunk felé. 

Október 18-án, a szüreti időszak derekán, az ősz legszebb színeinek kavalkádjában ültünk az 

autónkban, ámultunk az utunk mellett dolgozó, szüretelő embereken. A sárgás-pirosas-zöldes 

fények, a szikrázó pénteki napsütés jó hangulattal töltött el bennünket. 

 

Lefordulva a forgalmas főútról, az út egyszerre hibás, kátyúkkal tarkított lett, és a korábbi, nesztelen 

suhanás, zötyögésre váltott. A házak továbbra is színesek, virágosak voltak, az őszi hangulat 

kiütközött. Még tovább haladva, mintha ez az ősz már nem is lenne olyan szép, eltűntek a dolgozó 

emberek, a házakon csak foltokban vagy éppen nem is volt vakolat. Az évszakos virágok eltűntek, a 

szántóföldek műveletlenül, kihaltan ölelték a lepusztult házakat. A valaha szép időket megélt 

gabonatárolók, tetők és ablakok nélkül árválkodtak. Úti célunk Dámóc volt, az ország keleti 

csücske. A helyre, - ahová szinte madár sem repül – végül szerencsésen megérkeztük. 

Három falu, Zemplénagárd, Lácacséke és Dámóc elszegényedett rászorulóinak vittünk 



A Vitézi Rend digitális havilapja. 

8 

Vitézi Hírmondó 

2013. Október 
 

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

ruhaadományokat, és talán egy kis szint is az életükbe. Dámóc alpolgármestere Vaszily József, 

valamint Lácacséke polgármestere Fodor László voltak az ottani segítőink, akik megszervezték a 

többnyire Svédországból érkező ruhák kipakolását, az emberek toborzását, valamint egy kis 

ünnepséget. 

 

A kultúrház előtt hatalmasra duzzadt tömeg várta az esemény szervezőit, akik már szinte egymáson 

tolongtak a mielőbbi bejutás reményében. A több bálányi ruha és tárgyadomány olyan óriási 

izgalmat váltott ki az egybegyűltekből, hogy alig lehetett hallani az alpolgármester köszöntő 

szavait. A nélkülözésben élő lakossággal való, megdöbbentő találkozás után főkapitányunk, vitéz 

Molnár Gazsó János köszöntötte a Vitézi Rend nevében az összegyűlteket, majd röviden bemutatta 

a Vitézi Rendet. Eredetéről, hagyományairól, neves tagjairól valamint a rend célkitűzéseiről is szó 

esett a történeti ismertető során, ám -érthetően- a színes adományok látványa, és az azokért 

folytatott versengés jobban felkeltették a rászorulók, szegénységben élők figyelmét. Beszédes 

látványt nyújtott az adományok begyűjtése, főleg az azok szállításához kerített furcsa eszközök, 

szőrzsákok, kartondobozok és az egyik bicikli után vontatott babakocsi, amit megtömtek ruhákkal, 

cipőkkel és játékokkal. Ez egy viszonylag nagy családé lehetett. 
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A rövid ünnepséget követően, az ismerkedés jegyében zajlott tovább az estébe nyúló program. 

Záróakkordként, immár Dámóctól 6 kilométerre, a szlovák oldalon lévő Királyhelmecen fejeződött 

be a jótékonysági nap. A polgármesterek és az alpolgármester úr köszönetet nyilvánítottak, és 

további segítségünkre számítva ismét eszünkbe juttatták, az ősz, ismét lehet szép is, ahogyan az 

adományozással ennyi szegény emberen tudtunk segíteni. Ez felemelő érzéssel töltött el bennünket 

újra. 

Köszönetüket név szerint is kifejezték: 

Molnár Gazsó János vitézi rend főkapitánya és felesége, 

vitéz Hajtman László és Hajtman Lászlóné Berta Ilona vitézi hadnagy, 

vitéz Dánfalvi Géza és felesége, 

vitéz Dr. Duzsej Miklós és felesége, 

valamint, vitéz Nádler Miklós és felesége, 

a Vitézi Rend résztvevő tagjainak. 
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Hadak útjára tért vitéz Tóth Béla rendtársunk 

 
2013. október 15-én, 92 éves korában elhunyt budapesti rendtársunk, vitéz Tóth Béla (1921-2013) 

a Magyar Királyi Honvédség tart. zászlósa, a Vitézi Rend volt kamarása, törzskapitánya. Tagja volt 

azon vitézeknek, akiket vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr avatott várományosként 

vitézzé Székesfehérváron 1938-ban. 

Nagykanizsán született, iskoláit helyben a piaristáknál végezte. Felsőfokú tanulmányokat 

Budapesten  folytatott. Élete úgy alakult, hogy 1942-ben tanulmányúton vett részt a müncheni 

egyetemen, ahol ajánlatot kapott  tanársegédi állás betöltésére. Az állás elfogadásával kapcsolatos  

döntését felülírta az akkori hadi helyzet, hazatérő látogatásakor SAS behívó várta… Az országban 

folyó  védelmi harcokban tényleges katonai szolgálatot teljesített  tartalékos tiszti hallgatóként. 

 

Elbeszélései során büszkén emlegette a NIMRÓD páncélos gépágyút, mint a  kor egyik   

legmodernebb légvédelmi eszközét. (1944. áprilisától a  budapesti  bombázásoknál  légvédelmi 

feladatokat látott el  a NIMRÓD páncélos gépágyúval.) 

1944 év végén a  Margit-vonal védelme érdekében (a Budapest körüli gyűrű bezárása ellenében)   

folytak a harcok. December 14-én került sor a Kápolnásnyéki ütközetre. Ebben az ütközetben a 

NIMRÓD páncélosai a  német egységekkel az ő kétnyelvű vezénylésével (közben tarkólövést 
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kapott)  sikeresen  visszaverték a szovjet 10. Gárdahadosztályt. Rendtársunk büszke volt arra, hogy 

haditettéért „saját jogon” is kiérdemelte a  Bronz Vitézségi Érmet. 

 

Tagja volt azon vitézeknek, akik a  Vitézi Rend „hazahozatalát ” szervezték és  1992-ben  sikerre 

vitték. 

 

Rendtársunkat   a Vitézi Rendben végzett tevékenységéért a Vitézi Rend Lovagkeresztjével, Arany 

Érdemkereszttel és Horthy Arany Emlékéremmel jutalmazták. 

 

A  közös „munka” eredménye elismeréseként  a Bajor Katonai Szövetség  pedig vitézeink közül  

elsők között tüntette ki a Bajor Katonai Érdemkereszttel. 

 

A hazájához, nemzetéhez  való hűsége és a Vitézi Rendbe vetett hite mindvégig töretlen maradt. 

 

Végső búcsút veszünk Tőle: 2013. október 29-én 14:15-kor a Budapest XVIII. ker., Lőrinci 

temetőben. 

 

Emlékét kegyelettel őrizzük. 
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Események a jövőben: 

2013.  évzáró Vitézi Közgyűlés 

  

Tisztelt Nemzetes Uram! 

Kedves Barátom! 

 

Ezúton értesítelek, hogy 2013. november 9-én, szombaton, a beregszászi jubileumi 

emlékkonferencia (a város Magyarországhoz való visszatérésének 75., valamint alapításának 950. 

évfordulója) keretében tartjuk meg  Vitézi Rendünk évzáró közgyűlését. 

Helyszín:  Beregszász, Széchenyi u. 59/b (Európa Magyar Ház) 

Napirend: kezdett 13.00 (magyar idő szerint) 

                         1.Rendünk új tagjainak bemutatkozása 

                         2.A VR helye a társadalomban 

                         3.A költségvetésről 

                         4.A VR Kárpátaljai Tagozat névsorának jóváhagyása 

Részvétel a konferencián (kezdett  14.00) 

                         5.Kitüntetések  átadása, kinevezések 

                         6. Emléktábla avatás, koszorúzás (helyszín: az Európa Magyar Ház udvara) 

                         7. Fogadás 

 

Öltözet:    Az alkalomhoz illő sötét öltöny (kosztüm), bocskai,  feltűzött  vitézi nagyjelvény,  

kitüntetések. 

                             

 Tisztelettel:  

vitéz Kövér György  tkp. 
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Vitézi családi hétvége Erdélyben 

A Vitézi Rend erdélyi törzskapitánysága családi hétvégét rendez november 2-án, szombaton délelőtt 

11 órától.  

Célunk ismerkedés, a Nemzetes Urak és Hölgyek feleségeivel, férjeikkel, családtagjaikkal, közös 

tevékenységi terv kidolgozása. Közösen eldöntjük, hogy mikor és hol rendezzük az évzáró, 

kiértékelő Állománygyűlést. Készítünk közösen egy óriás krumpligulyást, amit mi Erdélyben 

pityóka tokánynak hívunk, persze hússal. A pálinka biztosítva van.  

Találkozunk a tisztelt Rendtársakkal délelőtt 11 órakor, a Dacó utca 12. szám alatt, vitéz Illyés 

Leventénél.  

Minden kedves Rendtársat szeretettel várunk.  

 

v. dr. Székely Zsolt törzskapitány 
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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 

 

Lapzárta: minden hónap 25-én. 

 

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

