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Szerkesztői köszöntő 

Tisztelt Rendtársak! 

Idén indult útjára Rendünk havonként, digitális formában megjelenő lapja, a Vitézi Hírmondó. Célja 

pedig többszörös: egyrészről az, hogy a havonta történt eseményekről megfelelő időben 

tájékoztassuk a vitézeket, másrészről pedig az, hogy a következő hónapokban történő eseményekre 

felhívjuk a figyelmüket. 

Ezen túl azonban további, eszmei célokat is kitűztem magam és munkám elé, nevezetesen az, hogy 

egy közösségteremtő, illetőleg formáló tényezővé váljon rendünk életében – ezért a Vitézi 

Hírmondó januártól komoly megújuláson esik át. Az arculattal és külalakkal kapcsolatos változások 

nem érdemelnek szót, azonban a tartalom annál inkább. Több új rovatot is indítani szeretnék, 

amelyek a következők lesznek: 

- „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. 

 Tisztelettel: vitéz Sereg László (sajtóreferens)
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Az elmúlt hónap eseményei, beszámolói: 

Vitézavatás 2013. 

 

Közel száz új vitézt lépett a Vitézi Rend soraiba a 2013. szeptember 14-én, szombaton az 

esztergomi Szent Anna ferences templomban tartott vitézavatási ünnepségen. 

Az esemény – a külső és belső vélemények szerint – az elmúlt tíz esztendő legszebb és szervezési 

tekintetben is a legjobb volt: Rendünk fél 10-kor „kapta meg” a templomot, s a szervezők 

rátermettségének okán igen gyorsan és jól szervezetten tudott felkészülni a rengeteg ember – tehát 

avatandó vitéz, protokoll vendégek, hozzátartozók, meghívottak – célirányos elhelyezésére, illetve 

az egyéb logisztikai feladatokra. Ami komoly kihívásokat jelentett, hiszen a közel száz új vitéz, az ő 

hozzátartozóik, a vendégek, a Bajor Katonai Szövetség küldöttei, illetve Rendünk vezetői, tisztjei is 

jelen voltak. 

Az ünnepség elejétől a végéig rendben lezajlott, köszönhetően a Kossuth Nemzetőrségnek, akik 

biztosították a helyszínt és a környéket. 
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A Főkapitány úr, az egyházi méltóságok és a Szent Korona bevonulását követően az ceremónia 

hagyományosan egy szent misével vette kezdetét, amelyet P. Tokár János szerzetes atya celebrált. 

Ezután felszentelték a Vitézi Rend Csongrád Megyei Törzskapitányságának zászlaját: miután a 

zászlóanya, Stefanidesz Teréz feltűzte a „Dicsőség a hősöknek!” feliratú szalagot a lobogóra, vitéz 

Pintér István megyei törzskapitány meglengette azt. 

 

Ezt az előléptetések, illetve a kitüntetések és elismerések átadása követte. Majd vitéz Molnár-Gazsó 

János főkapitány ünnepi beszéde következett, amelyben hangsúlyozta az avatandó vitézeknek, hogy 

Rendünk soraiba lépni nem csupán megtiszteltetés, hanem komoly felelősség is egyben. Mint 

mondta, a mai világban nagyobb szükség van a Vitézi Rendre, mint valaha, s a Rend igyekszik is 

megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak, elvárásoknak és feladatoknak, hiszen folyamatosan 

szerveződik katasztrófavédelmi egységünk, amely már az idei árvíz legveszélyesebb területein is 

helyt állt. Továbbá, minekután ez egy katonai rend, nem elégedhetünk meg a katonai 

hagyományőrzéssel – amely természetesen fontos célkitűzés –, hanem aktívan is tenni kell: így a 

Vitézi Rend önkéntes tartalékos egysége is szervezés alatt áll. 

Majd következett a fő momentum, amelyért annyian összegyűltünk: az új vitézek eskütétele és 

pallossal történő vitézzé avatása, amely után köszönőbeszédet mondott az avatottak nevében vitéz 

dr. Gulyás István. Végül pedig János atya megáldotta az összegyűlteket, s közösen elénekeltük a 

Himnuszt, a Székely Himnuszt és a Szózatot az ünnepség méltó lezárása gyanánt. Az ünnepség 

pedig a kivonulásokkal, csoportképek készítésével és a vezetőség, illetve a protokoll vendégek 

részére szervezett fogadással ért véget. 
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Belügyminiszteri látogatás 

Tisztelt Törzskapitány Úr! 

Ezennel küldöm a telefonon korábban megbeszélt fényképet, amikor Pintér Sándor Belügyminiszter 

Úr Balassagyarmaton járt és a Vitézi Rend nevében vitéz ifj. Szakács László Vitézi Hadnagy Úr, a 

Vitézi Rend zászlajával és nagyjelvénnyel fogadta a Belügyminiszter Urat. 

  

Pintér Sándor Belügyminiszter úr csapatzászlót adományozott a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 

parancsnokának. Az átadási ünnepség Balassagyarmat egykori Vármegyeházán történt, ahová a 

Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága kérésére hagyományos bocskai ruhás őrséget kért. 

Az Intézetparancsnok úr erre a feladatra vitéz ifj. Szakács László Nógrád megyei vitézi hadnagyot 

másodmagával kérte fel. 

 

Tisztelettel: Honti Péter 
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Események a jövőben: 

Pest megyei állománygyűlés 
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Székelyek nagy menetelése 

Vitézek! Tisztelt Nemzetes Uraim! 

  

Úgy érzem, hogy nekünk mindenféleképpen képviseltetnünk kell magunkat 2013. október 27-én, a 

SZÉKELYEK NAGY MENETELÉSÉN. Gondolom, ezzel mindnyájan egyet értetek.   

Indulás Ungvárról Záhonyon-Kisvárdán át október 26-án (szombaton) kora délelőtt. Visszaérkezés 

Ungvárra 27-én késő esti órákban. 

 

A részleteket és feltételeteket a jelentkezőkkel beszéljük meg. 

                                         

Tisztelettel:  vitéz Kövér György  tkp. 
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Írások, gondolatébresztők: 

Levél Martin Schulz-nak, az Európai Parlament elnökének 

Tisztelt Martin Schultz Elnök Úr! 

 

A magyar Civil Összefogás Fórum (CÖF), a Civil Együttműködési Tanácskozás és a hozzánk 

kapcsolódó, Szellemi Honvédelem nevű több ezer tagot számláló mozgalom nevében 2013. július 

11-én nyílt levelet küldtünk Önnek. Az óta eltelt csaknem két hónap, s Öntől nem érkezett válasz.  

Úgy véljük, hogy ha Ön, Elnök Úr, egy uniós tagállam európai állampolgáraitól levelet kap – 

melyet ráadásul több ezren írnak alá -, arra Önnek, az európai állampolgárokat az Unió intézményei 

közül legközvetlenebbül képviselő testület, az Európai Parlament Elnökének, kötelessége 

válaszolni.  

 

Emlékeztetjük, levelünkben három fontos megállapítást tettünk: 

1. A Tavares-jelentés elfogult és kettős mércét alkalmazó megállapításokat tett Magyarország 

kormányáról és közvetetten Magyarországról. E határozatot a magyar civil polgárok nagy 

része nevében elutasítjuk. 

2. Arra kértük Önt, Elnök Úr, hogy a Tavares-jelentésben megfogalmazott terv, az úgynevezett 

Koppenhágai Bizottság esetleges felállítása ellen lépjen fel. E bizottság ugyanis egyoldalúan 

azt tűzné ki célul, hogy Magyarországot mintegy a vádlottak padjára állítsa és vizsgálatokat 

folytasson egy demokratikus jogállammal szemben, alaptalanul, kiábrándító elfogúltsággal 

országunkkal szemben. 

3. Egyben javaslatot tettünk arra – számítva az Ön támogatására -, hogy az EP állampolgári 

jogokkal, illetve bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága (LIBE) 

haladéktalanul indítson vizsgálatot, melynek során az Unió valamennyi tagállama 

alaptörvényét, jogállami berendezkedését, jogrendszere legapróbb részleteit tüzetesen 

világítsa át az európai demokratikus normák érvényesülés szempontjából. Ez az átfogó 

vizsgálat lenne a legdemokratikusabb és a kettős mércének még a látszatát is elkerülő 

megoldás az európai értékek védelmében, szemben azzal, hogy kizárólag Magyarországot 

vizsgálgatják napról napra. 

Kérdezzük Önt, Elnök Úr: nem egy, minden tagországra kiterjedő, az országokat egyenként 

átvizsgáló és átvilágító megoldás lenne az EU-hoz leginkább méltó eljárás, egyben a leginkább 

demokratikus, melyet éppen az EU-s normák és értékek vezérelnek? S ha csak egy országot 

vizsgálgatnak, az nem éppen az EU-s normák sárba tiprása, diszkriminatív eljárás? 
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Reméljük, sőt biztosak vagyunk benne, hogy Ön, Elnök Úr, e kérdésünkre tudja a választ, s éppen 

ezért támogatni is tudja javaslatainkat. 

Ennek szellemében izgatottan várjuk mielőbbi, az EU-s értékek és normákat követő válaszát, 

egyben tisztelettel üdvözöljük! 

 

CÖF-CET-Szellemi Honvédelem 
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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


A Vitézi Rend digitális havilapja. 

11 

Vitézi Hírmondó 

2013. július 
 

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

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

