
Vitézek Március 15-én, Kézdivásárhelyen   
 
2012 január végén a Vitézi Rend küldöttsége vitéz nemes Vad László főkapitány-helyettes Úr 
vezetésével részt vett egy polgári ill. vitézi bálon Kézdivásárhelyen. Egy hét múlva Rácz Károly 
Polgármester Úr felhívott és felkért, hogy március 15-én az 1848/49-es szabadságharcról tartsak egy 
előadást. Március 14-én a Vitézi Rend küldöttsége részt vett a Nyerges-tetőn megszervezett 
ünnepségen, ahol Rácz Károly, Kézdivásárhely Polgármestere tartott ünnepi beszédet és a Bod Péter 
Tanítóképző hallgatói adtak egy csodálatos ünnepi műsort. A központi ünnepségre 2012. március 15-
én került sor Kézdivásárhely főterén, a Gábor Áron szobornál. Akik nem vettek még részt március 15. 
megünneplésében Kézdivásárhelyen, azok rendkívđ cli módon meglepődtek a látottakon és a 
hallottakon. Az iskolások székely nemzeti öltözékben vonultak fel, a közel levő falvakból lovaskocsikon 
jöttek be az emberek, hatalmas magyar zászlókkal és kokárdákkal. Ezeket lovasok és hagyományőrző 
katonai egységek egészítették ki. Rácz Károly Polgármester Úr ünnepi beszéde után a különböző 
testvértelepülések képviselőinek beszéde következett, amit versek és dalok egészítettek ki.  Többek 
között fellépett Homonyik Sándor népszerű énekes is. A Vitézi Rend részéről röviden, tömören vitéz 
nemes Vad László főkapitány-helyettes Úr beszélt, akinek a beszédébe a közönség beletapsolt. Ezek 
után a hagyományőrző egységek, ill. a Vitézi Rend zászlajára a Polgármester Úr megtiszteltetésként  
egy szalagot tűzött. Beszélt még Bíró Levente, a K'e9zdiszéki Székely Tanács elnöke, ill. más 
politikusok is. A helyi székely magyarok rendkívüli módon örülnek annak, hogy megkapták a kettős 
állampolgárságot. Az ünnepségen katolikus tisztelendő és református tiszteletes Urak áldották meg az 
ünnepet. Az ünnepség a Himnusz és a Székely Himnusz eléneklésével zárult. Ezután fogadás 
következett a Bujdosó Étteremben. A Vitézi Rend küldöttsége a központi asztalnál kapott helyet, ezzel 
is kifejezve a megbecsülést és a tiszteletet. Este 18 órakor a Polgármester Úr kért fel az előadás 
megtartására, ahol a hosszú megemlékezés ellenére szép számban vettek részt. Mindennap igazi 
székely vendéglátásban volt részünk. Március 16-án valószínűleg a kézdisz_e9ki Székely Tanács 
szervezésében szintén a Nyerges-tetőn emlékeztünk, ill. koszorúztunk. Itt került sor arra, hogy vitéz 
nemes Vad László főkapitány-helyettes Urat és Kónya Zita főszerkesztő Asszonyt a Kézdiszéki 
Székely Tanács tagjai közé felvették. Vitéz gyergyói Kolcsár Géza törzskapitány Urat, vitéz Pintér 
István Csongrád megyei székkapitányt, vitéz Szilágyi András székkapitányt, vitéz Varga György vitézi 
hadnagyot és vitéz Kiss Ferencet a Kézdiszéki Székely Tanács tiszteletbeli tagjainak sorába felvették. 
Az estet a Bujdosó Étteremben Homonyik Sándor fellépése, valamint vitéz gyergyói Kolcsár Géza 
törzskapitány műsora színesítette. Úgy gondolom, hogy a Vitézi Rend küldöttsége méltó módon járult 
hozzá március 15. megünnepléséhez .         
 

 


