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Vitézek Lapja  

XIX. évfolyam 1-2. szám, 2013. december 

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban 

   

   

A vitézavatás kiemelt esemény Rendünk 

életében minden esztendőben. Központi 

esemény, minden szempontból. Egyfelől 

mutatja Rendünk folytonosságát, és azt, hogy 

mindig vannak olyan értékrendet képviselő 

magyar emberek a határokon innen és túl, akik 

képesek egy célért összefogni. Másfelől remek 

alkalmat jelent arra is, hogy a régi és az új 

rendtársak megismerjék egymást. Minden 

szervezet egy csapat – így a Vitézi Rend is –, 

tehát szükségünk van erre, hogy ne csak azt 

tudjuk egymásról, hogy hasonlóan 

gondolkodunk és hasonlóak az értékeink, 

hiszen ez már tudva lévő. 

A 2013. évi Vitézavató ünnepség nagyon 

színvonalas volt, amelyet sokan, sokféle 

fórumon is megerősítettek.

 

Kegyelet teljes, áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézi Rend! 
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Szerkesztői 

köszöntő: 

Tisztelt Rendtársaim! 

Eseménydús éven vagyunk túl. Igaz ez 

Rendünk életének minden szegmensére: a 

belső és külső megnyilvánulásokra, a 

társadalmi szerepvállalásokra, rendezvényekre 

megemlékezésekre, de szintén igaz Rendünk 

„sajtójára”. 

2013. áprilisában útnak indítottuk a Vitézi 

Rend havonként, digitális formátumban 

megjelenő újságját, a Vitézi Hírmondót. 

Ennek elsődlegesen az volt a célja, hogy az 

aktuális eseményekről ne csupán az év végén 

nyomtatásban megjelenő lapban tudjunk 

beszámolni, hanem minél naprakészebben, 

havonta. Én azonban sokkal többet látok a 

Vitézi Hírmondóban, mint pusztán egy „hír 

adatbázist”. Hiszem, hogy az írott szónak 

kiemelkedő ereje van, amely nekünk is 

nagyban szükségeltetik. Beszámoltam már 

abbéli elképzeléseimről, hogy hogyan és 

miképpen lehetne a Vitézi Hírmondót 

közösségteremtő eszközként felhasználni. 

Ezért is kérek minden tisztelt Rendtársat, aki 

úgy érzi, szeretne részese lenni ennek az építő 

munkának, vegye fel velem a kapcsolatot! 

A tervek és az ötletek bátrak és szépek: új 

külalak, új rovatok, érdekes és nemes témák 

feldolgozása. A célul kitűzött új rovatok 

ismertetésétől ezúttal sem szeretnék 

eltekinteni: 

 „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. 

S természetesen bármi értékes ötletnek is 

helye van. Tegyük együtt teljesebbé, 

tartalmasabbá és közösségibbé lapjainkat! 

 

Rendtársi üdvözlettel: 

 

vitéz Sereg László (sajtóreferens) 

06-70-628-1315 

vitezi.szerkesztoseg@gmail.com

mailto:vitezi.szerkesztoseg@gmail.com
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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. 

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, az amelyért 

annyian összegyűltünk: az új vitézek 

eskütétele és pallossal történő vitézzé avatása, 

amely után köszönőbeszédet mondott az 

avatottak nevében Dr. vitéz 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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A Főkapitány Úr beszéde 

Nemzetes Magyar Gyülekezet 

Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus! 

Áldás, békesség! 

 

A Vitézi Rend főkapitányaként, külön 

köszöntöm a vitéz avatáson megjelent 

polgármester urakat, az egyházak képviselőit, 

képviselő urakat, tábornok urakat, főtiszt és 

tiszt urakat.  Rendtársi tisztelettel köszöntöm 

az USA törzskapitányságának, az Egyesült 

Királyság törzskapitányságának, Kanada, 

Németország, Erdély és Kárpátalja 

törzskapitányságának megjelent vezetőit. 

Testvéri szeretettel üdvözlöm a Történelmi 

Vitézi Rend Egyesületből a Vitézi Rendhez 

hazatért Gyergyószék, Udvarhelyszék és 

Csíkszék megjelent vezetőit. Bajtársi hűséggel 

üdvözlöm a Bajor Katonai Szövetség, a 

Nemzetközi Tartalékos Szövetség vezetőit és 

főtisztjeit illetve Ausztriából a Deutschmeister 

Lövészezred képviselőit. 

A magyar Vitézi Rendet, olyan nemzeti erők 

hozták létre, amelyek véráztatta történelmünk 

legválságosabb korszakában bizonyították 

elhivatottságukat drága Magyar Hazánk iránt.  

Jövőre lesz 100 éve, hogy kitört az I. 

világháború. Ez a háború mely tűzbe borította 

az egész világot – különösen nagy hatással 

volt magyar létünk alakulására. Ezt a háborút 

mi magyarok soha sem akartuk. De tudtuk, 

hogy elkerülni nem tudjuk és a háborúban 

vitéz őseinkhez méltón kell küzdenünk. A 

háborút vitéz katonáink hősiesen megvívták, s 

azt el nem veszítették. De a háttérben 

meghúzódó nemzetellenes erők orvul elárulták 

drága hazánkat, Magyarországot. Legvadabb 

rémálmainkban sem gondoltuk, hogy a 

győztes hatalmak koncként dobják oda Szent 

István országát a határainkon ólálkodó 

ellenségeinknek. Ekkor született meg az a 

Magyarország mely önmagával van körül 

véve. S úgy tűnt Isten haragja irántunk még 

nem teljes. Mert az ezer sebből vérző magyar 

népre rászabadította a pokol hírnökeit. Ezek a 

vörös rongyokba öltözött sátáni erők olyan 

sötétségbe taszították a Magyar Nemzetet 

ahonnan már úgy tűnt nincs ki út. Magyarok 

millió imádkoztak az Úrhoz. S Isten mindig 

meghallgatja a hozzá őszintén fohászkodókat. 

Haragja elmúlt rólunk és isteni kegyelmeként 

új vezért adott hazánknak. Ez a fővezér volt 

nagybányai Horthy Miklós. Ő volt, aki a sárba 

tiport háromszínű lobogónkat magasra emelte. 

A Magyar Nemzet zászlajával a kezében 

elsöpörte az ocsmány vörös rémet. Igaz 

magyar emberként és hős katonaként egész 

életét arra tette fel, hogy Szent István országa 

újra egységes és hatalmas legyen, mint 

egykoron volt. Ebben a sötét és 

reményvesztett magyar világban úgy tűnt fel 

hősies személye, mint ragyogó csillag mely 

világosságot hozott el nekünk. 

Kormányzóként is katona maradt és nem 

feledkezett meg a háborúban a bátornál is 

bátrabban harcoló katonákról. Alapítója lett a 

Vitézi Rendnek mely több évszázados ősi 

magyar katona hagyományokat követve jött 

létre. De szükség volt a Vitézi Rendre azért is, 

hogy ezekben a szomorú időkben legyen egy 

olyan magyar intézmény, amelynek hivatása a 

legősibb magyar férfierény a vitézség ápolása 

és ébrentartása.  
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A Vitézi Rend eszmevilága dicső múltunk 

hagyományaiból ered és szent célja önzetlenül 

dolgozni a nemzet érdekében, szenvedni, 

küzdeni, és ha kell harcolni Magyarországért. 

A Vitézi Rend mérhetetlenül nehéz időkben 

jött létre. S alapítása óta alig volt olyan, 

amikor megpihenhetett volna. Rendünk tagjai 

példamutató hazafisággal védték hazánkat a 

második világégés során. Alapítónk vitéz 

nagybányai Horthy Miklós Magyarország 

kormányzójaként és a Rend főkapitányaként 

mind végig két agresszív világhatalom közé 

ékelődve védte és óvta a magyar nép érdekeit. 

A Rend akkor is és ma is úgy áll helyt, hogy 

távol tartja magát minden szélsőségtől és 

idegen erőtől. A háború utolsó hónapjaiban a 

nyilas hatalom átvétel után a Vitézi Rend már 

csak névleg működött. S amikor a II. 

világháború véget ért és drága hazánkat 

megszállták Sztálin vörös hiénái – a Rend 

hivatalos működése megszűnt.  

De a vitézek bárhová is vetette őket a sors 

nem szűntek meg azon fáradozni, hogy 

Magyarország újra független állam legyen és a 

magyar nép visszanyerje hőn áhított 

szabadságát. Hosszú keserves évtizedek teltek 

el még végre az alapító Kormányzó urunk 

akaratának megfelelően itthon újjá 

szerveződhetett a Vitézi Rend.  

Nagyon sokan, akik nem ismerik eléggé a 

magyar történelmet és a Rend céljait – nem is 

értették, hogy mi szükség van egy ilyen 

intézményre, mint a Vitézi Rend. 

A Rend céljai mit sem változtak az alapítás 

óta. Ma is az ország felemelkedésén 

dolgozunk és vitézi eskünkhöz híven tesszük a 

dolgunkat.  

Amióta csak a Rend tagja vagyok arról 

álmodoztam, hogy a Rend tovább lép az 

egyszerű hagyományőrzés keretein. S ma úgy 

állok itt Önök előtt, hogy büszkén 

kijelenthetem a Vitézi Rend több mint egy 

hagyományőrző civil szervezet. Vitézként 

vitéz társaimmal együtt nap, mint nap azon 

fáradozunk, hogy a Rend visszakerüljön az őt 

megillető helyre. Úgy gondolom alapítónk 

akaratának teszünk eleget, amikor nem érjük 

be a puszta hagyományőrzéssel.  Fontosnak 

tartjuk, hogy szerves része legyünk az 

országnak. Magyarország, a Nemzet és a 

magyar nép számíthat ránk. Ma már 

elmondhatom Önöknek, hogy a Rend sokrétű 

feladatokat lát el erejéhez mérten. 

Rendtársaink a hagyományok ápolása és a 

kegyeleti tevékenységek mellett karitatív 

tevékenységet is végeznek.  Számos helyen 

részt vesznek az ifjúság rendhagyó 

nevelésében. Ahol erre lehetőséget kapunk 

történelem órák keretében ismertetjük meg 

magunkat és azokat az éveket, amikor 

megalakult a Rend. Ifjúságunk a jövő záloga. 

Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek 

nevelésében való részvételt. Nyári tábort és 

sportrendezvényeket szervezünk.  

Meghirdettem, hogy a Rend részt kíván 

vállalni az önkéntes tartalékos képzésben 

illetve a katasztrófavédelemben. Fiatal 

rendtársaink közül számosan jelentkeztek 

tartalékos katonai szolgálatra ezzel is 

bizonyítva, hogy a Rend kész küzdeni, ha kell 

harcolni is a hazáért. Megbízott vitéz társaim 

megkezdték a katasztrófavédelem szervezését. 

Idén nyáron több évszázada nem látott 

árhullám zúdult hazánkra. Büszkén 

jelenthetem Önöknek, a Vitézi Rend közel 100 

fővel ott volt a legveszélyesebb helyeken és a 

nemzetőrökkel karöltve küzdött az ár ellen. 

Magyarország itt is jól teljesített. Még más 

országokban sajnálatos módon emberéleteket 

követelt az árvíz – addig nálunk 

Magyarországon senki sem halt meg. 
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Tisztelt ünneplő magyar gyülekezet, vitézek 

és kedves vendégek! 

Mi magyarok ide születtünk a Kárpát-

medencébe, mi ide az Árpád vezette 

hadainkkal csak visszatértünk. Isten ezt a 

drága földet jelölte ki számunkra. Nekünk, 

magyaroknak itt kell hitünkben megmaradva 

élnünk. Évről évre fokozódik rajtunk a 

nemzetközi nyomás. Vannak sötét erők, akik 

gonosz terveikhez kívánják felhasználni és 

megszerezni ezt a földet. De ezt a földet Isten 

a magyaroknak adta, és ha el nem fordulunk 

az Úrtól, akkor ez a föld a miénk is marad. 

Vitézek, magyar honfitársaim éberen álljatok 

őrt e csonka hazában és a galádul elcsatolt 

magyar földeken is. Mert az ellenség ki 

vesztünkre tör nincs messze, hanem itt van 

közöttünk és mérges, bűzös leheletével 

mérgezi magyar jövőnk, hinti el a 

megosztottságot, a kishitűséget és az Istentől 

való elfordulást. Nap, mint nap tapasztalom 

ebben az Istentelen világban, hogy hány és 

hány magyar lelket rabolt el a sátán. De én 

hiszek Istenben és tudom, hogy Magyarország 

a Boldogságos Szűz Mária országaként 

megmarad és újra régi fényében fog 

tündökölni. 

Vitéz rendtársaim, és akik most avatásra 

kerültök! Ne engedjetek az emberi 

csalárdságoknak és cselszövéseknek!  Mert a 

sátán sötét hírnökei a Rend életét is 

megkeserítik. Igaz nem sokan, de vannak, akik 

saját önös céljaikra, magamutogatásukra 

szeretnék felhasználni a Rendet. Önjelölt 

vezetők vitéznek mondott csoportokkal 

karddal hadonászva parádéznak. S amikor mi 

a gátakon tesszük a kötelességünk akkor pl. 

azt írja egy magát nemesnek és vitéznek tartó 

levéltáros, hogy reklámfogás a részünkről. 

Amikor rendtársaink éjjel s nappal az árral 

küzdenek nem bocskaiban kell koszorúzni. 

Mert mi úgy hisszük, hogy Kormányzó urunk 

vitéz nagybányai Horthy Miklós akkor tekint 

le ránk elégedetten, ha azt látja, hogy szeretett 

Vitézi Rendje az ország segítségére siet. 

Avatandó és avatott rendtársaim van néhány 

ember, aki letért ősei vitézi útjáról és 

idegenektől lopott észjárással próbál 

megosztani bennünket. Lovagi köpenybe 

burkolózva a magyarokat mélyen 

kizsákmányoló Habsburgok előtt térden 

csúszva szolgálja azokat. Még ma is 2013-ban 

van olyan Habsburg, amely sas karmait a 

Rend felé mereszti és perrel él ellenünk. Mert 

úgy hiszi ő magyarabb nálunk, s ha már fél 

Európát elvesztették legalább a Vitézi Rendet 

megszerzik. Nemzetes hölgyek és nemzetes 

urak! Sátáni praktikáik nem vezettek célra az 

általuk kezdeményezett pert elveszítették. S ez 

a magyar Rend marad a magyaroké. Hamis 

hírnökök pedig mérget okádva mondhatnak 

bármit – ha Isten velünk ki lehet ellenünk!? 

Nemzetes rendtársaim, kedves családtagok és 

vendégek! 

Egy percig se gondolják, hogy mi magyarok 

kicsiny nép vagyunk. Nem vagyunk azok és 

Szűz Mária oltalmába ajánlott nemzetként 

nincs mitől félnünk. De ne csak a hitünk 

legyen erős, hanem a szemünk is éles. Ne csak 

nézzünk, de lássunk is! Vegyük észre, hogy 

Magyarország ellen összeesküdött a fél világ. 

Félnek tőlünk és minden galád praktikát 

bevetve harcolnak ellenünk. Félnek, mert mi a 

szabadság szerető Istenben hívő nép szembe 

megyünk a globalista világgal. Magyarország 

már három éve vívja szabadságharcát egy 

minden eddiginél nagyobb ellenséggel és 

minden eddiginél nagyobb fegyverrel 

szemben – a pénzzel s a nemzetközi 

nagytőkével hadakozunk. Honfitársaim! A 

Rend főkapitányaként kötelességem felhívni a 

figyelmeteket arra, hogy tavasszal sorsdöntő 

eseményre kerül sor. Ne hagyjuk a nemzeti 
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oldalt szalámizni! Mert a balliberális erők 

egységbe fognak tömörülni és mindent 

megtesznek azért, hogy gyalázatos és bűnös 

vezetésük újra az ország élére kerüljön. Ti 

vitézek járjatok elő jó példával és fogjátok 

meg egymás kezét és minden magyarét, aki 

hisz Istenben és e hazában. Kitűzött céljainkat 

minden áskálódás ellenére is véghezvisszük. 

Legyen helyén a szívetek, mert Isten ezt az 

országot nektek adta. Neveljétek úgy a 

gyerekeket, hogy részesei lehessetek olyan 

apró csodának, aminek én részese lehettem. 

Tavasszal, amikor a 10 éves kislányom a 

Szózatot tanulta egyszer csak megállt és azt 

mondta „Apa! Én bármikor kész vagyok 

meghalni a hazámért!” Először csak 

mosolyogtam a kislányom gyermeki 

kijelentésén. Majd egy pillanat múlva már 

könnybe lábadt szemmel láttam magam előtt a 

magyar jövőnk zálogát. Én akkor azon a 

napon egy kis vitéz lányt láttam, aki majd 

egyszer a ti gyerekeitekkel közösen tovább 

viszi azt a munkát, amit ma még mi végzünk.  

Most amikor az avatandókra nézek, nyugodt 

vagyok. Mert Rendünk közel száz fővel 

erősödik, és mert ti lesztek a folytatás. 

Rendünk legnagyobb ünnepe a vitéz avatás. 

Mert ez jelenti a folyamatosságot, amely élteti 

a Vitézi Rendet. Úgy gondolom a vitézek 

nagy dolgokra hivatottak és egységben, 

erőben jól tudják szolgálni Magyarországot. 

Magyar nemzeti létünk zászlóvivője a Vitézi 

Rend. Emeljétek magasra a vitézi lobogót 

mely büszkén hirdeti, hogy Magyarország 

volt, van és lesz! 

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek 

Magyarország feltámadásában! Ámen. 

Isten áldja Magyarországot! Isten áldja a 

Vitézi Rendet! 
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Avatottak és posztumusz avatottak  

Posztumusz avatottak névsora:

 

néhai Kiss Kálmán 

néhai Mireisz László 

néhai Pintér István János 

néhai Sörös József 

néhai Dr. Székely József 

néhai Szűcs Gyula 

néhai Turi Miklós

  

Pallossal vitézzé avatottak névsora:

Balogh László Miklós 

Benkő József 

Berentés Tamás Zoltán 

Birkás Brandó Máté 

Buzai László 

Buzai László Róbert, Dr. 

Časar Sebastijan 

Dánfalvi Géza 

Duzsej Miklós Lajos, Dr. 

Encsev Norbert 

Fábián Anita Alexandra 

Fábián Ariel Attila 

Ficzere Jenő 

Fogarasi Ádám Attila 

Frisch András 

Frisch György 

Füzesi János 

Gulyás István, Dr. 

Harkai Róbert 

Harmatos László 

Harsányi Andor 

Harsányi László Zoltán 

Hegyi László 

Hegyi Norbert 

Igar József Tibor 

Jakkel Mihály 

Juhász Imre 

Kálmán Dániel 

Kássa László, Dr. 

Kender László 

Kiss Eszter 

Kiss Kálmán 

Kiss Zsófia 

Kovács Ferenc 

Kujundzsics Béla 

Kürtössy Ottó 

Lassú Árpád 

László Gábor Miklós 

Lizicska József 

Lőcsei Dezső 

Matl Péter 

Mihály Árpád Antal 

Mireisz Tibor 

Molnár Gyula 

Molnár Gyula 

Nagy Zoltán 

Németi R. Máté 

Oszoli Olivér 

Pánczélos Erika 

Papp Gábor 

Parizon Robert 

Péter Béláné 

Péter Marianna 

Pethő Jenő 

Pisnjak Atilla 

Pocsai Ibolya 

Puskás László 

Roják Mária 

Simon Flórián Béla 

Simon Gréta Susanna 

Simon Péter Soma 

Soós Endre 

Sóti Katalin, Dr. 

Stefanidesz Teréz 

Szabó László 

Szalai Attila 

Székely Tibor 

Szentes János 

Szilágyi Zoltán József 

Szilágyi Zsolt András 

Sztollár Gusztáv 

Troján Tamás Emil 

U. Budai János 

Ujfalussy Péter Benedek 

Varga Tarziciusz 

Karl-Heinz Vogel
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Kitüntetések és elismerések: 
 

 

 

A Bajor Katonai Szövetség a 

 

Nagy Frankofonia Érdemkereszt arany 

tölgyfalombbal kitüntetést adományozza: 

vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úrnak 

 

Nagy Frankofonia Érdemkereszt 

kitüntetést adományozza: 

vitéz Kiss László törzskapitány úrnak 

 

Ezüst Frankofonia Érdemkereszt 

kitüntetést adományozza: 

vitéz Mikecz András törzskapitány úrnak 

vitéz Varga László főszéktartó úrnak 

 

A 10 éves Vitézi Rend és BSB Kreisverband 

Würzburg / Main-Spessart támogató érme 

szalaggal kitüntetést adományozza: 

vitéz Pákh Imre törzskapitány úrnak 

 

A Vitézi Rend főkapitánya, a Magyar Nemzet 

és a Vitézi Rend érdekében kifejtett áldozatos 

tevékenysége elismeréseként az alábbi 

kitüntetéseket adományozza: 

 

A Vitézi Rend Hűség Jelvényét: 

vitéz Sebő Enikő törzskapitány úrhölgynek 

 

A Vitézi Rend Lovagkereszt I. Osztály 

vállszalaggal: 

vitéz Pákh Imre törzskapitány úrnak 

vitéz Nyárádi Pablo nemzetes úrnak 

 

A Vitézi Rend Lovagkereszt  I. Osztály: 

vitéz Varga László főszéktartó úrnak 

vitéz Waldner Tibor törzskapitány úrnak  

 

A Vitézi Rend Tisztikeresztjét: 

vitéz Szatmáry László székkapitány úrnak 

 

A Vitézi Rend Arany Érdemkeresztjét: 

vitéz Komlósi Mihály székkapitány úrnak 

vitéz Hóka Ernő nemzetes úrnak 

vitéz Fekete Iván Árpád nemzetes úrnak 

 

A Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét: 

vitéz Kövér György törzskapitány úrnak 

vitéz Stefan Simon székkapitány úrnak 

vitéz Klaus Krüger nemzetes úrnak 
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vitéz Zsákai-Gellén Gyula nemzetes úrnak 

  

A Vitézi Rend Bronz Érdemkeresztjét: 

vitéz id. Szakács László széktartó úrnak 

vitéz Bárdos Balázs vit. hdgy úrnak 

vitéz Pálffy Erzsébet Zukálné nemzetes 

asszonynak 

vitéz Szabó Ferenc nemzetes úrnak 

         

A Vitézi Rend Horthy Arany Emlékérmet: 

vitéz Rainer Schmitt nemzetes úrnak 

vitéz Baráth József vitézi hadnagy úrnak 

vitéz Préda István vitézi őrmester úrnak 

vitéz Bárány János nemzetes úrnak 

vitéz Csorba János nemzetes úrnak 

vitéz id. Fülöp Jenő nemzetes úrnak 

 

A Vitézi Rend Horthy Ezüst Emlékérmet: 

Dr. vitéz Ótott Ferenc székkapitány úrnak 

vitéz Balogh Mihály László vitézi őrmester 

úrnak 

 vitéz Bence Lajos nemzetes úrnak 

vitéz Cseke József nemzetes úrnak 

vitéz Csízik Mihály nemzetes úrnak 

  

A Vitézi Rend Horthy Bronz Emlékérmet: 

vitéz Jávorszky István vitézi hadnagy úrnak 

vitéz Nagy György nemzetes úrnak 

vitéz Rády András László nemzetes úrnak 

  

A Vitézi Rend Díszoklevelét: 

özv. Komlósi Vencelné Tóth Mária Valéria 

nemzetes asszonynak 

vitéz Kothrencz István nemzetes úrnak 

vitéz Tóth Mihály nemzetes úrnak 

  

A Vitézi Rend „Vitézi Rendért 

Érdemérmet”: 

Bartosh József úrnak 

Matl Péter úrnak 

Dr. Onyestyák György úrnak
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Vitézavatás Sepsiszentgyörgyön 

A  Vitézi Rend erdélyi törzskapitánysága 2013. 

június 22-én a sepsiszentgyörgyi szemerjai 

református templomban  hagyományához híven, 

megtartotta  vitézavatását. 

 

Vitéz Molnár-Gazsó János ünnepi 

beszéde: 

Nemzetes Magyar Gyülekezet! 

Meghatottan állok itt Erdélyben és örülök, 

hogy újra köztetek lehetek. Büszkeséggel és 

szeretettel nézek végig soraitokon. A vitézség 

és az olthatatlan hazaszeretet ünnepségére 

jöttetek ma ide. E két nemes férfi erény volt 

magyar fajunk legnagyobb büszkesége, ezt 

félték bennünk ezer éven át és szerzett nekünk 

dicsőséget szerte a világban. Mi mai 

magyarok őrizzük szívünkben és lelkünkben 

ezeket a nemes erényeket. Mert ezek soha el 

nem évülnek a történelem forgatagában.  

Egy nemzet gyermekei vagyunk és egy nagy 

közös családot alkotunk. Ebből csak azok 

rekesztik ki önmagukat, akik a nemzeti 

gondolatot megtagadják.  

Öntudatos magyar nemzeti életet akarunk élni 

és ragaszkodunk ősi hagyományainkhoz. 

Ezekre a gondolatokra épülő nemzeti létünk 

zászlóvivője a Vitézi Rend. 

Az évenként megismétlődő vitéz avatás 

egyike legszebb hazafias ünnepeinknek. 

Mikor várományosból vitézzé lesz valaki, az 

olyan mintha új fáklya gyúlna ki a sötét éjben. 

S ha már rengeteg fáklya fénye ragyogja be a 

magyar éjszakát – akkor virrad fel a Magyar 

Nemzet napja. Ti vitézek vagytok Nemzetünk 

büszkeségei. S ehhez méltón viseljétek 

magatok. Legyetek éber őrei e sokat 

szenvedett drága Nemzetünknek. Szívetekben 

a hazaszeretet lángja égjen örökké, lelketek 

legyen erőssé. Mert nem tudhatjuk, hogy az 

Úr még milyen próbáknak vet alá minket. 

Nem hiszem,hogy a magyaron kívül lenne 

még olyan nép akiket az Isten oly sokszor tett 

próbára. De mi ezeket a próbákat rendre ki 

álltuk. Csapás, csapás után ért minket. De mi a 

turáni faj újra és újra vitézül álltuk a próbát. 

Isten végtelen kegyelme és szeretete 

megtartotta Nemzetünk. Ma is itt vagyunk és 

itt is maradunk. Őseinkhez méltó módon 

ragaszkodunk ősi földünkhöz. Az Úr ezt a 

Kárpátok ölelte földi paradicsomot a 

magyarnak adta. Ezért hát drága magyarok, 

kedves rendtársaim éberen őrködjetek, hogy a 

Sátán praktikái ősi földünkből ki ne vessenek 

minket. A Bibliában is olvasható a Sátán 

fegyvere a megosztottság. Legyetek bölcsek 

és tisztaszívűek! Ne engedjetek a 

széthúzásnak! Mi magyarok nem vagyunk 

annyian, hogy a megosztottságot 

elviselhetnénk. 

Történelmünk során rendre bebizonyosodott, 

hogy amikor megosztott volt nemzetünk akkor 

mindig idegen népek uralkodtak rajtunk. Mi 

magyarok különösen szeretünk egymásra 

licitálni, hogy ki a jobb vagy a nagyobb 

magyar. Ez a kurucos virtuskodás csak 

hátráltatja a magyar ügyet. Ne egymással 

vetélkedjünk – hanem a rajtunk élősködő 

nemzetek fiaival. 
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Gyakran hallom az elcsatolt részeken élő 

magyaroktól – „ mi vagyunk az igazi 

magyarok”. S ha ilyet hallok mérhetetlen düh 

és indulat szaggatja szívem. Mert akkor mi kik 

vagyunk, akik a sors iróniájából a Csonka 

Magyarországon élünk? Pedig tudok olyan 

bocskaiban járó magyarról, aki azzal 

dicsekedett nekem, hogy ő még Jan Slotával is 

üzletel – vagy a Vereckei hágónál hallottam 

egy magyartól – milyen jó is volt itt élni még 

Szovjetunió volt. S ha házunk 

szomszédságában élő erdélyi magyarra mit 

mondjak?! Ki a gyászos kettős 

állampolgárságról szóló kampányban nem vett 

részt és szavazni sem ment el. Magyarország a 

világon egyedül mondhatja el magáról, hogy 

önmagával van körbe véve. Így én azt 

mondom, a határvonal s más körülmény sem 

tehet különbséget magyar és magyar között. 

Ezt azért mondtam el, mert a magyar nép nagy 

próbatételeinek még nincs vége. S több ezer 

éves történelmünk során számos példa 

bizonyítja – csak akkor tudtunk 

győzedelmeskedni, ha megvalósult a nemzeti 

összefogás. Ne az alapján ítéljük meg 

egymást, hogy ki hol lakik, vagy ki melyik 

nemzeti párt tagja! Ne azt nézzük, miben 

különbözünk. Sokkal inkább törekedjünk arra, 

hogy észrevegyük, miben vagyunk hasonlóak 

és ezeket erősítve közeledjünk egymáshoz. A 

magyar népben meg van a teljes nemzeti 

összefogás iránti igény. Ezt bizonyította az 

világraszóló és példaértékű nemzeti 

összefogás, ami árvíz idején megmutatkozott 

Magyarországon. Jöttek az elcsatolt részeken 

élő magyarok és magyar a magyarral karöltve 

lett úrrá a mérhetetlen áradaton. Az én 

szemeim előtt ez a gyönyörű nemzeti 

összefogás lebeg. Hiszem, hogy a magyar egy 

különleges nép. S ha megtanulja,hogy nem 

enged teret a köztünk élő idegenek megosztó 

politikájának akkor e Nemzet lesz még nagy 

és hatalmas. 

Ti, akik itt vagytok és egy rendbe a Vitézi 

Rendbe tartoztok – járjatok elöl jó példával. 

Mutassunk erős egységet, hogy ebből 

merítsenek bátorságot és hitet magyar 

testvéreink.  

Ránk, vitézekre mindig több és nehezebb 

feladat vár, mint magyar társainkra. De mi ezt 

önként vállaltuk mikor a Rend kötelékébe 

léptünk. S az önként vállalt kötelezettség 

mindennél nagyobb teher- ezt mi vállaltuk és 

nem ránk erőltették. Hát ennek megfelelően 

kell élni vitézi mindenapjaink. 

Örömmel látom, hogy idén is új tagokkal 

erősödik a Vitézi Rend. Akik a mai napon 

avatásra kerülnek, vegyenek példát a már 

avatott rendtársaikról – szolgálják alázattal a 

Magyar Nemzetet és legyenek hű katonái a 

Vitézi Rendnek! 

Alapítónk vitéz nagybányai Horthy Miklós 

egy Vitézi Rendet alapított. Ti ma ennek a 

Vitézi Rendnek tagjaivá váltok. Viseljétek 

büszkén a Rend nagyjelvényét és hirdessétek 

szerte a világban – a Vitézi Rend erősebb, 

mint valaha, és mint ilyen a Magyar Nemzet 

tartó oszlopa. 

Legfelsőbb Hadúr vigyázó szemei rátok 

tekintenek. Ezért lelketekben és testetekben 

soha meg ne inogjatok. Segítsétek minden 

erővel a magyar feltámadást. Magyarország 

volt, van és lesz! Én ebben hiszek. Ne 

legyetek kicsinyhitűek! A Magyar Nemzet 

nem kis nép, hanem olyan nemzet, aki előtt 

egyszer a világ összes nemzete meghajol. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek erőt 

és egészséget a ránk váró nehéz időkre. 

Isten áldja Magyarországot! 

Isten óvja Erdélyt! 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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Dr. vitéz Székely Zsolt beszéde 

Nemzetes Rendtársak! Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim! 

Kedves Vendégek! 

Tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm 

kedves vendégeinket:  

Vitéz Molnár Gazsó Jánost, a Vitézi Rend 

elnök főkapitányát, 

Vitéz Varga Lászlót, a Vitézi Rend 

főszéktartóját, 

Stefanidesz Terézt a kapitány úr feleségét, 

Gazsó Regina kislányát, 

Vitéz illyefalvi Petke Júlia széktartó asszonyt, 

valamint minden vitéztársunkat az 

anyaországból is, akik megtiszteltek 

jelenlétükkel.  

A Jóisten kegyelméből immár ötödik 

alkalommal ünnepelünk itt, a 

Sepsiszentgyörgy Szemerjai református 

templom falai között. Ez a mai nap különösen 

jelentős, mert Rendünk Főkapitánya immár 

második alkalommal tisztel meg jelenlétével. 

Főkapitány urunk erdélyi látogatása jelzés 

értékű, azt bizonyítja, hogy a Székelyföld, 

Nagy Magyarország legkeletibb sarka fontos a 

Vitézi Rendnek, munkánk nem hiába való.  

Mindnyájunk örömére, a mai napon Rendünk 

6 új taggal gazdagodik, 6 vitézt avatunk, egy 

közülük már sajnos nincs köztünk, csak az 

emléke előtt tisztelgünk és 5 székely-magyart, 

akik a jövőt, a folytonosságot jelentik, és akik 

mind igaz Istenfélő, magyar emberek. 

Felmenőik közt nemzeti hősök voltak, az 

egységes magyar nemzet hősei és ők az idegen 

megszállás és kommunista diktatúra kegyetlen 

évtizedeiben is ápolták nemzeti 

hagyományainkat. Tesszük ezt pontosan a 

rend alapítójának, vitéz nagybányai Horthy 

Miklós kormányzó úr, a 20. század 

legnagyobb magyarja születésének 145. 

évfordulója után egy pár nappal. Ugyanakkor 

9 háromszéki vitézt kitüntetésben részesítünk. 

A Kormányzó Úr, reményt adva a nemzetnek, 

93 évvel ezelőtt hívta életre a Vitézi Rendet, 

melynek célja, hogy tagjai családjukkal erős 

keresztény erkölcsű, békében bölcs és dolgos, 

háborúban erős, Hazájához mindenkor és 

minden körülmények között hű, 

nemzetfenntartó, a magyar társadalmat erősítő 

szervezetet képezzenek. A Vitézi Rend 

eszménye az a magyar nemzettárs, aki Istenbe 

vetett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, 

aki síkraszáll olyan konzervatív ötvözetű, 

haladó, szociális és demokratikus 

eszményekért, mint: Isten, Haza, Család, 

demokratikus társadalmi rend, független 

ország, jogegyenlőség, egyben tagadja 

Trianon jogszerűségét és harcol minden 

szélsőséges parancsuralmi megnyilvánulás 

ellen.  

A hat avatandó mind nemzeti 

hagyományainkat őrző, igaz magyar emberek, 

akik büszkék az elődeikre, akik jeles 

cselekedeteikkel kitüntették magukat a 

harctéren. Bízom abban, hogy méltó utódok 

lesznek és Rendünk sorait értékekkel 

gazdagítják. Post mortem avatottunk néhai dr. 

Dénes István, aki Illyefalváról indult és 

Csíkszeredában életét az emberek 

gyógyításának szentelte. Közösségének igen 

megbecsült tagja volt.  

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 
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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 esküének 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. 

A Vitézi Rend az egyetlen, magyar alapítású 

rend, amely nem tévesztendő össze a más 

lovagrendekkel. Az egyes országokban élő 

vitézek ottani csoportjai működésükhöz 

egyesület keretében, hatósági bejegyzés útján 

kaptak engedélyt.  

A törvényes kereteket tiszteletben tartva, 

Rendünk Erdélyben a Vitézi Rend Kulturális 

Egyesület néven működik. Az Isten, Haza, 

Család hármas egység nevében, nemzeti 

értékeink, hagyományaink ápolását és 

megőrzését, a Rendtársak és azok családjainak 

önzetlen támogatását tűzte ki célul. Úgy 

gondolom, hogy a Rend célkitűzései jogosak 

és célszerűek, mert az utódállamok 

történetírása, így a román, a csehszlovák, 

illetve a cseh és a szlovák, a jugoszláv, azaz a 

szerb és a horvát, valamint a szovjet, illetve az 

ukrán, mindegyik a maga szempontjából 

állítja be és értékeli az eseményeket. Ez 

magában nem is lenne baj, ha tárgyszerűen 

mutatták volna be, illetve mutatnák be a 

nemzetiségi kérdést, amely a határok 

mozgatásához vezetett.  

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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Vitézavatás – Egyesült Államok 

2013. szeptember 8-án, délelőtt 10 órakor az 

USA Törzskapitány meghívásának eleget téve 

46 vitéz és vendég gyűlt össze a vitéz Pákh-

kúria dísztermében. Az érkezőket a házigazda, 

vitéz Pákh Imre központi törzskapitány 

fogadta és istápolta a Vitézi Rend 

alapítójának, vitéz nagybányai Horthy Miklós 

közel életnagyságú festményével díszített 

díszteremben, ahol a Vitézi Rend 

Főkapitányának megbízásából az Országos 

Törzskapitány, vitéz Waldner Tibor CSR 

három új vitézt fogad be a Vitézi Rendbe. 

 

A Vitézi Zászló előtt foglalt helyet az 

Országos Törzskapitány, vitéz Waldner Tibor 

vitézi ezredes, valamint vitéz Pákh Imre 

Központi Törzskapitány és vitéz Nyárády 

Pablo székkapitány. Velük szemben az USA 

Törzs Törzs-kapitányai, vitéz Gerley Győző 

USA Kelet és vitéz Kulcsár István (megbízott) 

USA Nyugat. 

Ezután vitéz Pákh Központi Törzskapitány 

üdvözölte a jelenlevőket, majd felolvasta 

azokat a bensőséges sorokat, amelyekkel a 

Vitézi Rend Főkapitánya, vitéz Molnár-Gazsó 

János tisztelte meg az USA Törzset. 

A levél felolvasása után vitéz Pákh átadta a 

szót vitéz Waldner Tibor Országos 

Törzskapitánynak. 

Az Országos Törzskapitány – pap hiányában –

, felkérte az összegyűlteket, hogy mondják el a 

„Magyar Hitvallást”, majd röviden 

megemlékezett a Hadak Útjára léptekről. Az 

„...öreg harcos soha sem hal meg, csak 

elpárolog...” – Macarthur tábornok szavait 

idézve méltatta vitéz Horváth Gyula 

törzskapitányt, aki a mai nappal 

nyugállományba vonul. A Rend 

„Lovagkeresztjét” és az azzal járó 

díszoklevelet, vitéz Horváth nevében vitéz 

Kulcsár megbízott törzskapitány vette át.  

A Főkapitány – az Országos Törzskapitány 

felterjesztésére –, a megüresedett USA Nyugat 

Törzskapitányi tisztség betöltésére, a mai 

nappal vitéz Kulcsár István Törzskapitányt 

nevezte ki. Az Országos Törzskapitány átadta 

a kinevezésről szóló oklevelet. 

 

Ekkor vitéz Gerley Győző Törzskapitány 

lépett a három várományos elé, akik állva, 

jobb kezüket esküre emelve letették  a Vitézi 

Esküt a Magyar Szent Koronára. Az Országos 

Törzskapitány, kezében az avató szablyával 

lépett az új vitézek elé és a penge érintésével, 

a Főkapitány megbízatásával élve befogadta 

Dr. Vitéz Hóka Veronikát, vitéz Hóka 

Michelle-t és vitéz Hamrák Ferencet a Vitézi 

Rend soraiba. A jelenlevők tapssal, meleg 

kézszorítással és öleléssel gratuláltak az 

újonnan avatott vitézeknek. 
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Az újonnan avatottakhoz vitéz Nyárády 

Elemér nemzetes úr szólt. Mélyreható 

beszédében emlékeztette az új vitézeket 

jogaikra, de kötelezettségeikre is. Vitéz 

Galánthay Charlita nemzetes asszony, a 2013. 

év zászlóanyja, Békés vármegye 

díszszalagjával díszítette fel az USA Törzs 

zászlaját. Ezt az aktust is tapssal fogadta az 

ünneplő közönség. 

 

Majd mindazoknak a kitüntetésére került  sor, 

akik kiemelkedő önkéntes munkájukkal 

segítették a Vitézi Rendet és az USA Törzset. 

A Központi Törzskapitány felterjesztésére a 

Rend Főkapitánya, a Rend Ezüst 

Érdemkeresztjét adományozta vitéz Hóka 

Ernő nemzetes úrnak. 

Az USA Törzs érdekében kifejtett kiváló 

munkájuk elismeréséül, az Országos 

Törzskapitány felterjesztésére a Főkapitány, a 

„Vitézi Rendért” érdeméremmel tünteti ki 

Kulcsár Sárika nemzetes asszonyt és Szigeti 

István urat. 

Ezzel az USA vitézi Törzs 2013. évi 

„Vitézavatása” végéhez ért. A Himnusz és a 

Székely Himnusz eléneklése után az ünneplő 

közönség még órákon át élvezte a pezsgős 

fogadást és az azt követő díszebédet. 

Az USA Törzs Tisztségviselői: 

vitéz Waldner Tibor, országos törzskapitány 

vitéz Pákh Imre, központi törzskapitány 

vitéz Gerley Győző, törzskapitány - USA kelet 

vitéz Kulcsár István törzskapitány, kincstáros 

- USA nyugat 

vitéz Kemes László, székkapitány 

vitéz Jónás István, székkapitán 

vitéz Oláh Károly, székkapitány 

vitéz Nyárády Pablo, székkapitány 
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Végső búcsút vettek Horthy Istvánné 

gróf Edelsheim-Gyulai Ilonától 

A 2013. május 1-jén, szerdán Budapesten 

tartott gyászünnepség után május 2-án, 

csütörtökön Kenderesen örök nyugalomra 

helyezték az Angliában elhunyt özvegy 

Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilonát. 

 

A kenderesi Horthy-ligetben tartott 

gyászünnepségen Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, hogy 

Horthy Istvánné még a trianoni ország 

szabdalás előtt született, és április 18-án, 

életének 96. évében rendkívül békésen hagyta 

el a földi világot. Hangsúlyozta: Horthy 

Istvánné életét végigkísérte a hűség hazája és 

a Horthy család iránt. Miután 24 esztendősen 

megözvegyült, érett, megbízható 

személyiségként vállalt cselekvő részt Horthy 

Miklós kormányzó mellett a második 

világháborús zsidómentésből és kiugrási 

kísérletből – mondta. 

 

Horthy Istvánné nem élt hiába 

Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság 

alelnöke a búcsúztatón hangsúlyozta: Horthy 

Istvánné nem élt hiába. Szerény arisztokrata 

volt, aki nyolc nyelven beszélt és rajongott a 

repülésért – idézte fel. Halálával zárult le 

végleg a Horthy-korszak, amely „a 

történelemhamisítók” megállapításai ellenére 

sikeres volt – mondta. Kocsis Sándor szólt 

arról is, hogy a koporsót takaró díszes nemzeti 
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színű leplet Wittner Mária készítette és 

ajánlotta fel. 

Pádár Lászlóné, Kenderes független 

polgármestere beszédében kiemelte: Horthy 

Istvánné személyében az utolsó hiteles 

történelmi személyiség távozott, akit magával 

ragadó stílus és rendíthetetlen hit jellemzett. 

Felidézte: „Ilona asszony” a kormányzó 

újratemetése után évente ellátogatott a 

városba, amelynek 2009-ben díszpolgára lett. 

Ifjabb Horthy István megemlékezésében arról 

beszélt: örökké hálás lesz édesapjának azért, 

hogy édesanyját választotta. Elmondta: 

édesanyja mindig erős volt, és élete utolsó 

pillanatáig megőrizte méltóságát, hiszen 

mindössze kétnapi gyengélkedés után, három 

generáció jelenlétében tért meg teremtőjéhez. 

Úgy fogalmazott: egy csepp szomorúságot 

sem érez, mert tudja: édesanyja itt van velük, 

talán még közelebb, mint eddig. 

Élete 96. évében hunyt el 

Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona 

április 18-án hunyt el életének 96. évében 

Angliában. Özvegy Horthy Istvánnét 1993-

ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 

középkeresztjével tüntették ki a második 

világháború idején kifejtett ellenállási 

tevékenységéért, a kiugrási politika 

támogatásáért, valamint a portugáliai 

magyarság körében végzett munkássága 

elismeréseként. 2001-ben mutatták be 

Becsület és kötelesség című könyvét, 2011-

ben Budapesten az I. kerület díszpolgárává 

avatták. 

 

Horthy Miklós egykori kormányzó menyét 

százak kísérték utolsó útjára Kenderesen, ahol 

a család mauzóleumában, hozzátartozók és 

barátok szűk körében helyezték örök 

nyugalomra. A gyászszertartáson részt vett 

Mádl Dalma és Antall Józsefné, valamint 

Boross Péter egykori miniszterelnök és 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is. 

 

Özvegy Horthy Istvánnétól szerdán a 

budapesti Belvárosi Nagyboldogaszony-

főplébánia-templomban vettek végső búcsút 

tisztelői. A budapesti gyászünnepségen 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke azt 

mondta: Horthy Istvánné élete és magatartása 

példázata annak a szerény, de annál 

állhatatosabban képviselt asszonyi áldozat- és 

feladatvállalásnak, amely nélkül üresebb lenne 

az élet és a történelem. 

forrás: Magyar Nemzet Online 

 

          

A képek forrása: www.felsofokon.hu és www.origo.hu  

http://www.felsofokon.hu/
http://www.origo.hu/


Vitézek Lapja 
Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország Feltámadásában! 

19 

Németországi látogatás 

 
Németországban, a Bajor Katonai Szövetség 

meghívására nemzetközi katonai emléknapon vett 

részt a Vitézi Rend.  Ebben az évben  2013. május 

3-6 között Kürnach városa adott otthont az ötödik 

„Nemzetközi Béke és Barátság” katonai bajtársi 

találkozónak, amely rendezvényen német, magyar, 

osztrák, olasz, spanyol, francia, lengyel, angol, 

holland, belga és erdélyi magyarok katonai 

hagyományőrző és tartalékos szervezetei 

képviseltették magukat. Magyarországról a Vitézi 

Rend, a Vitéz  Mikecz Kálmán Huszár Bandérium 

és a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület kapott 

meghívást erre a nemzetközi seregszemlére. A 

katonai találkozót hagyományos német precizitás, 

kiváló szervezettség jellemezte. Ezeken a 

rendezvényeken a BSB tisztjein kívül ott vannak a 

Bundeswehr tábornokai, adott katonai körzet és 

helyőrség parancsnokai és az érintett települések 

polgármesterei. A rendezvény fénypontja 

Kürnachban volt, ahol a szentmise után a 39 

meghívott katonai szervezet német és bajor katona 

zenére végig masírozott a város utcáin. Mi 

magyarok méltán lehetünk büszkék arra, hogy 

német bajtársaink kitüntető figyelme ránk irányult. 

A menet élén a BSB, a Bundeswehr tábornokai 

haladtak, majd közvetlenül utánuk a Vitézi Rend 

képviselői, huszárok és csendőrök. Hosszú 

oszlopban példás fegyelemmel haladtak a katonai 

szervezetek és szívszorítóan megható érzés volt, 

amikor a német és magyar delegációkat a város 

lakói virágözönnel köszöntötték. A díszes 

felvonulás után rendezett fogadáson a város 

polgármestere Thomas Eberth köszöntötte a 

vendégeket. Köszöntője után a BSB 

főparancsnoka és elnöke Jürgen Reichardt 

vezérőrnagy úr mondott beszédet. S ezt követően 

tábornok úr felkérte a Vitézi Rend főkapitányát, 

hogy mondjon beszédet. Számomra és azt hiszem 

a Vitézi Rend számára is óriási megtiszteltetés, 

hogy ezeken a nemzetközi katonai találkozókon 

rendre csak a Rend főkapitánya mondhat beszédet 

a meghívott vendégek közül. Tábornok úr már 

előző nap a lelkemre kötötte, hogy egy „szokásos” 

nyílt, őszinte és kemény beszédet vár tőlem. 

Német, bajor, frank barátaink irántunk magyarok 

iránt érzett megkülönböztető tiszteletük és 

mondhatom nyugodtan szeretetük jeléül a német 

lobogók közé középre helyezték el a magyar 

zászlót. Ott ezt a régmúlt időkbe visszanyúló 

barátságot és katona hűséget így díjazzák. S látva, 

hogy a német lobogók között csak a mi zászlónk 

díszeleg – nem esett nehezemre eleget tenni 

tábornok úr kérésének. A Nemzetközi Béke és 

Barátság Katonai Találkozó alkalmat ad arra, 

hogy országaink közötti kapcsolatok tovább 

erősödjenek. Vitézi Rend főkapitányaként arra 

törekszem, hogy a magyar és német katonák 

között a bajtársiasság barátsággá erősödve sokáig 

tartson. Látogatásunk végén Jürgen Reichardt 

tábornok úrral valamint Karbach és Kürnach 

polgármester uraival megegyeztünk abban, hogy 

az említett városokban a Vitézi Rend emléktáblát 

állít az I. és II. világháborúban elhunyt magyar és 

német katonáknak. 

Isten áldja a Vitézi Rendet és a Bajor Katonai 

Szövetséget! 

  

vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány 
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A 2013-as év 

Beregszászi zászlóavatás 

 

 

 

A Kárpátaljai Törzs központi zászlót avatott 

2013. január 24-én Beregszászban  

A Magyar Kultúra Napjának keretében 

jelentős eseménynek lehettünk tanúi. A 

kárpátaljai Vitézi Rend törzskapitánysága 

zászlójának felszentelésére és megáldására 

került sor 2013. január 24-én Beregszászban.   

A szertartást v. Pocsai Vince és v. Héder 

János református lelkészek végezték. Az 

anyaországi törzset v. Varga László 

főszéktartó úr képviselte! 

 

Doni megemlékezések 

Budai vár 

 

 

A doni áttörés 70. évfordulója alkalmából 

rendezett megemlékezésen a Vitézi Rend - 

szép hagyományaihoz hűen - nagy létszámban 

megjelent. Együtt emlékeztünk és 

tisztelegtünk nemzetünk hős katonái előtt. 

A budai Hadtörténeti Intézet és Múzeum előtt 

ünnepi beszédet mondott Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszter úr is, aki az ünnepség 

zárásaként elhelyezte a megemlékezés 

koszorúját is a Vitézi Rend által készített 

emlékműnél. 

Háromszék 

 

A doni áttörés 70. évfordulója Háromszéken  
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A Vitézi Rend háromszéki törzskapitánysága, 

hagyományaihoz híven, idén is megemlékezett 

a doni áttörés tragikus történetéről. Dr. vitéz 

Székely Zsolt, törzskapitány ismertette a 

magyar hadtörténet egyik legtragikusabb 

eseményét és annak történelmi megítélését. 

Ezt követően vitéz Zsigmond Sándor 

rendtársunk beszélt az évforduló kapcsán. 

Vitéz illyefalvi Petke Júlia széktartó asszony 

egy, az alkalomnak megfelelő verset szavalt. 

Vitéz Incze Sándor esperes úr megáldotta az 

egybegyűlteket. A kegyelet koszorúját a két 

Úz völgyi veterán, vitéz Szőts Dániel és vitéz 

Barta Mihály helyezték el a Rend 

emlékművénél. A bensőséges emlékezést a 

magyar és a székely himnuszok eléneklésével 

zártuk. A rendezvényen a Vitézi Rend 

"történelmi" csoportja is képviseltette magát. 

Dr. vitéz Székely Zsolt, törzskapitány 

Óvári 

 

Megemlékezést tartottunk a Gyulai 

világháborús emlékműnél a Doni katasztrófa 

70. évfordulóján. A koszorút a Vitézi Rend 

nevében vitéz Lovász László székkapitány és 

vitéz Zsákai Gellén Gyula címzetes honvéd 

hadnagy helyezte el. 

Újszilvás 

 

 

A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

 

Koszorúzás a XI. kerületben a Kommunizmus 

Áldozatainak Napja Alkalmából  

A XI. kerület önkormányzata, Vitézi Rend és 

a Politikai Elítéltek Szövetsége 2013. február 

25-én, 16 órakor megemlékezést tartott a 

kommunizmus áldozatainak emléknapja 

alkalmából. 
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Az esemény elején közösen elénekeltük a 

Himnuszt, majd Dr. Hoffmann Tamás kerületi 

polgármester tartott beszédet. Ezt követően a 

Politikai Elítéltek Szövetsége egyik tagja 

hangsúlyozta: sosem szabad elfeledni a 

kommunizmus múltbéli bűneit, ugyanakkor 

nem feledkezhetünk meg a jelen, de a jövő 

veszélyeiről sem. 

Zárásképpen egy verset is elszavaltak, majd 

közösen elénekeltük a Szózatot. 

A megemlékezésen a Vitézi Rend is 

elhelyezte a mementó mécsesét. 

 

Megemlékezés Sepsiszentgyörgyön 

A Vitézi Rend erdélyi törzskapitánysága 

február 9-én a sepsiszentgyörgyi Hősök 

temetőjében a Kormányzó Úr halálának 

évfordulóján koszorút helyezett el a Rend 

emlékművénél. 

  

Kitüntetés Rendtársainknak 

 

2013. március 25-én 14 órai  kezdettel  a 

Hadtörténeti Intézet dísztermében Igazolt 

Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 

elismeréseinek átadására került sor, melyet 

Bocskai T. József, a szövetség elnöke 

illetve Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának Elnöke adták át. 

Ezen ünnepségen ’56-os Hűség a Hazához 

Érdemkereszt kitüntetésben részesült többek 

közt vitéz Kiss Regina úrhölgy és vitéz 

Kovács Krisztián pest megyei hadnagy és 

vitéz Csízik Mihály huszárkapitány, Siklósról 

és vitéz Tarnai Kiss László művész úr. 

A Huszár hagyományok és a Vitézi Rend által 

a magyarság értékrendjének ápolásáért, széles 

körben kifejtett tevékenységéért  vették át a 

kitüntetést. 

 

Kitüntetés vitéz békei Koós Ottónak 

 

Állami kitüntetésbe részesült a Vitézi Rend 

nyugállományú főszékrtatója, vitéz békei 

Koós Ottó nemzetes úr!  

Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 

szakterületén több évtizeden át végzett 

kiemelkedő és eredményes szolgálati 

tevékenysége elismeréséül nemzeti ünnepünk, 

március 15-e, az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc kezdetének 165. évfordulója 

alkalmából a köztársasági elnök úr a 

Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és 

kényszermunkások szervezete előterjesztésére 

a valós magyar történelmi múlt feltárásában, 

https://www.facebook.com/vitezi.rend.3?group_id=443084055712304
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a nemzet megmaradásának érdekében végzett 

példaértékű tevékenysége elismeréséül a 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje katonai 

tagozatát adományozta vitéz békei Koós Ottó 

alezredes úrnak, a SZOKRATÉSZ tagjának. 

 

Rendhagyó történelem óra 

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. 

 

Magyarok Országos Gyűlése 
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Sikeresen lezajlott  2013.08.16-17-18-án a 

Magyarok Országos Gyűlése Apajpusztán, 

amelyen előadást tartott vitéz Molnár-Gazsó 

János úr a Vitézi Rend főkapitánya. 

Előadásának címe: A  Vitézi Rend, magyar 

örökség. 

A közönség nagy érdeklődéssel hallgatta az 

előadást, úgy, mint előző évben, csak a 

szigorú időbeosztás tudott  véget venni az 

előadásnak. 

Reményeink szerint jövőre is lesz folytatás és 

újabb ismeretekkel bővül a közönség 

tudástára a Vitézi Rend életéről. 

 

Évforduló 

Emlékezés vitéz nagybányai Horthy Miklós 

kormányzó Úr újratemetésének 20. 

évfordulójára 

 

1993. szeptember 4-én az első szabadon 

választott kormány időszaka alatt temették 

újra Kenderesen Magyarország kormányzóját. 

Ebben a munkában nagyon sokat vállalt 

Kenderes, a Magyar Tengerésztisztek 

Egyesülete, a Vitézi Rend, özv. Horthy 

Istvánné, Kéri Kálmán nyugállományú 

vezérezredes Úr és a Horthy Miklós Társaság. 

Most, 2013. szeptember 1-jén egy 

megváltozott politikai helyzetben került sor 

ennek az eseménynek a 20 éves évfordulójára 

Kenderesen, az első világháborús obeliszknél. 

A rendezvény a Himnusszal kezdődött, majd 

Cseh Judit tiszteletes asszony egy rövid 

istentiszteletet tartott. Ebben többek közt kitért 

arra, hogy akik vitéz nagybányai Horthy 

Miklóst tisztelik, azokról bizonyos körök még 

mindig elítélően nyilatkoznak. Ezután a régi 

himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánkat 

énekelték el a résztvevők. Vitéz Kocsis 

Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke 

rövid beszédében méltatta az 1993-as 

újratemetést, majd mindenkinek megemlítette 

a nevét, aki ebben a tevékenységben részt vett. 

Ezután Pádár Lászlóné, Kenderes 

polgármestere beszélt, aki felelevenítette az 

elmúlt 20 évet külön megemlítve a Vitézi 

Rendet. Megemlítette azt is, hogy Kenderes 

nagyon sokat köszönhet Horthy Miklósnak. A 

beszédek között vitéz Vesztergám Miklós 

gyönyörű tárogató játékát élvezhettük. Ezt 

követően Lezsák Sándor, a magyar 

országgyűlés alelnöke szólt az 

egybegyűltekhez. Részletesen szólt a '90-es 

évek nehézségeiről, megemlítve azt is, hogy a 

sajtó 90%-a a kormány ellen volt. Most egy 

egészen más politikai helyzetben került sor az 

emlékezésre. Antall Józsefné 1993-ban és 

most is ott volt az emlékezők között. Horthy 

Éva asszony és a Horthy család más tagjai is 

tiszteletüket tették. Ezután Horthy István 

beszéde következett. Ő is részletesen szólt az 

1993-as újratemetésről, kiemelve 

édesanyjának, özv. Horthy Istvánnénak azt a 

fáradhatatlan energiáját, amivel intézte ezt az 

eseményt, megemlítve azt is, hogy ő már 

sajnos a 20. évfordulót nem élhette meg, de 

lélekben itt van köztünk. Ő is köszönetet 

mondott mindenkinek, akik akkor is 

segítettek. Köszönetet mondott azoknak is, 

akik most ott voltak, kiemelve Erdély és a 

Felvidék magyarságát. Ezt követően a 
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megemlékezők méltóságteljesen átvonultak a 

Horthy család kriptájához. Két tengerésztiszt 

sírjánál, - akiknek meghatározó szerepük volt 

az újratemetésben - koszorút helyezett el 

Lezsák Sándor és Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter, majd a 

tengerésztisztek is. A résztvevők először a 

Szózatot, majd a Székely Himnuszt énekelték 

el. A Vitézi Rend elhelyezte koszorúját vitéz 

nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr 

sírja előtt, majd fővetéssel tisztelgett. A 

Csongrád megyei Törzskapitányság nagy 

létszámban képviseltette magát. Az emberek 

hosszú ideig sorban álltak, hogy újra leróják 

kegyeletüket Magyarország volt kormányzója 

előtt. Úgy érzem, hogy egy méltóságteljes, 

felemelő rendezvény részese lehetett az, aki 

ott volt. 

 

Október 6. 

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 véget. 

 

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 
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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. 

 

Ruhaadomány a Vitézi Rend által 

 

 

Október 23. – Balassagyarmat 

 

 

Október 23. - Hódmezővásárhely 
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Felhívások 

Árvíz 

 

A Magyarországot fenyegető, több évszázada 

nem látott mértékű árvízveszély miatt most 

minden segítő kézre szükség van. Ennek 

kapcsán a Vitézi Rend főkapitánya, vitéz 

Molnár-Gazsó János felhívást intézett a Vitézi 

Rend tagjaihoz: aki tud, emberi erővel 

segítsen a gátakon, aki pedig nem tud az 

árvíztől fenyegetett települések mentésében 

személyesen részt venni, adományokkal 

segítse a katasztrófa elhárításában dolgozókat, 

illetve az árvízből mentett embereket, s ez 

vonatkozik a jövő évre is! 

 

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 

 

Hadtörténelmi Levéltár és Irattár  

Kedves látogató! Az alábbi címeken tud kérni 

igazolást az érdemszerzőről, illetve bal oldalt 

található menüsor "vitézek névsorában" is 

megtalálhatja vitéz ősét! 

 Az Osztrák Hadilevéltár mellett Működő  

Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség  
A-Wien, Nottendorfergasse, 2.  

Tel: 795-40-319, 795-40-320, 

Fax: 795-40-109 

e-mail: kapost@oesta.gv.at 

Hadtörténelmi Levéltár és Irattár 

Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 

Postacím: 1250 Pf.: 7. 

Tel.: (36-1) 325-1681 

Hadtörténelmi Levéltár e-mail címe: 

hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu 

 

A névbitorlási eljárás eredménye 

A Vitézi Rend I. C. O. C. (Solna) nevében 

vitéz Tassányi József és vitéz Berkovicz 

Tivadar indított eljárást  annak érdekében, 

hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

ne jegyezze be a „Vitézi Rend” szóösszetétel 

mailto:kapost@oesta.gv.at
mailto:hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu
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levédetését a javunkra, mert ezt a 

szóösszetételt ők már az Európai Unióban 

levédették. 

A kérelmet nemperes eljárásban 2013. 

szeptember 12-én tárgyalta a Fővárosi 

Törvényszék, ahol rendünket Dr. vitéz Erdős 

Tamás központi törzskapitány képviselte. 

A tárgyaláson azt kértük, hogy a kérelmező 

igazolja, hogy Magyarországon 

jogképességgel  rendelkezik. Mivel azonban a 

kérelmező sem magyarországi bejegyzést nem 

tudott igazolni, sem azt,  hogy külföldön 

rendelkezne a jogi személyiség feltételeivel, a 

Törvényszék a kérelmet elutasította, és 

jogerősítette a névvédelmi kérelmünket. 

Egyúttal megszüntette az eljárást is.

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Rendtársak! 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a tagdíjak 

befizetésének fontosságára. Mint az köztudott, 

Rendünk az e címen befolyó pénzösszegekből 

tudja fenntartani magát, s a különböző 

rendezvények anyagi hátterének biztosítása is így 

lehetséges.  

Kérünk minden nemzetes Urat és nemzetes 

Úrhölgyet, hogy viseljék szívükön Rendünk 

anyagi sorsát is! Köszönettel tartozunk azonban 

mindenkinek, aki egyéb adománnyal is támogatta 

Rendünket! 

A tagdíj összege 5000 forint! A 80 év feletti és 

nappali tagozatos tanuló Rendtársak tagdíja pedig 

1000 forint. 

Adószámunk: 18043224-1-41 

Bankszámlaszámunk:  

11991102-02911463-00000000 

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a tagdíj 

befizetésére az általunk leginkább preferált mód a 

sárga, postai csekkel történő utalás, továbbá arra, 

hogy a központi pénztárban nincs lehetőség a 

befizetésre! 

Ezen kívül: aki tudja, kérjük támogassa 

Rendünket adójának 1%-ával! 

Köszönjük! 
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