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

Vitézek Lapja XXII. évfolyam 1-2. szám, 2016. december

Áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézi Rend!

2016. szeptember 24-én a budapesti ferences temp-
lomban tartotta legnagyobb és legkiemelkedőbb 
eseményét a Vitézi Rend, az ünnepélyes vitézava-
tást. A díszes ünnepséget hetekkel korábbi szerve-
ző és előkészületi munka előzte meg, hogy az ava-
tás minél méltóbb módon kerüljön megrendezésre. 
A program napján a szervezők már korán reggel a 
helyszínre érkeztek, hogy előkészítsék a fogadó-
helységet a regisztráció és a vendéglátás lebonyo-
lítására, valamint a templomot a ceremónia kezde-
tére. 

Rövid eligazítást követően, katonás precizitással min-
denki a menetrendben meghatározott szolgálati helyére 
ment, s megkezdte a munkát.

A meghívott vendégek és az avatandók nemsokkal 9 óra 
után már folyamatosan érkeztek. A történtekről folyama-
tos tudósítást közvetített a Vitézi Rend facebookos oldala, 
amely „percről percre” beszámolt az aktuális állásról.Mi-
közben bent regisztráció és eligazítás folyt, a templomban 
egyre több ember gyülekezett, hogy elfoglalhassák a sza-
bad helyeket a szertartás megkezdése előtt.

Idén több mint 70 ember lépett a vitézek sorába, s számos 
ifjú kadéttal is bővült a rend. Az ünnepségen megannyi 

közszereplő, elismert művész, egyházi és világi méltósá-
gok képviseltették magukat, emelve az avatás fényét, va-
lamint a társadalomban betöltött szerepét. A Vitézi Rend 
határon túli területeinek tisztjei és vitézei is képviseltették 
magukat: a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Délvi-

dékről, az USA-ból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, 
Ausztráliából, Németországból, a Benelux Államokból 
valamint a Skandinálviából. A Bajor Katonai Szövetség 
delegációja is szép számmal volt jelen az alkalmon.

Miután mindenki elfoglalta a helyét, a ceremónia a főka-
pitány úr bevonulásával kezdődött, ez után főtisztelendő 

 Nagy sikerű vitézavatás Budapesten
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Tokár János ferences atya celebrált szentmisét. A szent-
mise végén vitéz Esztergály Előd református nagytisztele-
tű úr osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel, melyben 
többek között kiemelte, hogy milyen fontos szerepe van 
a magyarságnak, és ezen belül a megjelenteknek hazánk 
sorsának alakításában, s kereszttény hitünk megvédésé-
ben. Mindenkit bátorított az október 2-i népszavazáson 
való részvételre, s az azon való lelkiismeret szerinti sza-
vazásra. Ezt követően vitéz Molnár- Gazsó János főkapi-
tány úr beszédét hallhatták a megjelentek, melyben sok 
más mellett a rend eddigi munkáját méltatta, s felhívta a 

figyelmet a migrációs válság veszélyeire, s hazánk védel-
mének fontosságára. A főkapitány urat követően a kitün-
tetések, elismerések és kinevezések átadására került sor. 
Ezt követte ifjaink kadéttá fogadása, majd kezdetét vette 

a vitézavatás. Szép volt látni az avatást követő meghatott 
arcokat, hiszen valaki több tíz évet várt arra, hogy a rend 
soraiba léphessen, míg más elődje örökét vette át. Osztoz-
ni e nemes feladatban megtisztelő, ugyanakkor komoly 
feldatokkal és kötelezettségekkel is jár. Akik a rend sorai-
ba léptek, mindannyian ünnepélyes esküt tettek le a Szent 
Koronára, hogy hazájukat bármi áron megvédik.

Az ünnepség végén elénekelték a Himnuszt, a Szózatot 
és a régi magyar Himnuszt, a „Boldogasszony Anyánk” 
kezdetű éneket.

Évről évre azt láthatjuk, hogy a Vitézi 
Rend megannyi megosztási kísérlet 
és támadás után növekszik, és lassan 
kezdi elfoglalni azt a méltó helyét a 
magyar társadalomban, ami megille-
ti a hazájukat feltétlenül szerető, hű-
séges vitéz magyar embereket.  Idén 
mintegy 1000 ember jelenlétében 
történt a vitézavatás, ami azt mutat-
ja, hogy a rend által felvállalt széles 
körű munka, amelyet a katasztrófa,- 
határ– és rendvédelem, a karitatív 
tevékenységek, a hagyományőrzés, a 
hadisír gondozás valamint az ifjúság 
nemzeti nevelésének területén vállalt 
mind meghozza gyümölcsét, s továb-
bi fejlődésre, növekedésre ösztönzi a 
benne szolgálókat. Bízzunk benne, 
hogy továbbra is nagy hazaszeretettel 

tudják hazájukat szolgálni, Isten és egész nemzetük dicső-
ségére! Isten áldja a Vitézi Rendet! 
 vitéz Csűry Csaba
 központi őrmester
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vitéz Békási Imre központi székkapitány saját versét sza-
valta el:

Vérrel, becsülettel, vitézül … 
Vérrel, becsülettel, s ha kell az életeddel!
Szolgáld szent hazádat, óh magyar.
Kardod legyen az életed
Kaszabold hittel az ellenséget.

Életed, mely gyarló s üres tett.
Ne kíméld, ha a Haza szólít.
Se család, se szerelem, se jó barát

Nem lehet földi jó, mely utadba áll.
Őseid hangját halljad meg az égből.
Vértezzed fel nemzeted dicsőségét.
Legyél vitéze ezeréves földanyádnak.
Véreddel szenteld meg, elődeid akaratát,
Hogy senki sem bánthatja szeretett magyar hazádat.

Hazád, e szó legyen ma az életed.
Dönts minden falat, törj hasztalan
Vasszöggel zárt vasajtót.
Nem lehet más célja harcodnak,
Mint a szeretett magyar haza.

Ha elhullasz, mint küzdő vad,
Ne felejtsed el érte éltél, magyar haza.
Sírodon mi virág megterem,
Örökké magába zár, s emléked ápol,
A vitézi magyar anyaföld.

2016. február 11.

 v. Békási Imre
 központi székkapitány
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Főkapitány ünnepi beszéde

Vitézi Rend elnök főkapitányának vitéz Molnár Gazsó 
János ünnepi beszéde

Ünneplő nemzetes magyar sereglet!
Áldás, békesség!
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Tisztelt nemzetes rendtársaim!
Kedves vendégek!

Elsőként azokat köszöntöm, akik személyesen is harcoltak 
1956-ban a magyar szabadságharcban.

Vitézi Rend főkapitányaként, köszöntöm a vitézavatáson 
megjelent polgármester urakat, az egyházak képviselőit, 
tábornok urakat, főtiszt és tiszt urakat, nemzetes rend-
társakat, avatandókat, kadétokat és a kedves vendégeket. 
Rendtársi szeretettel üdvözlöm az Egyesült Királyság, 
Egyesült Államok, Kanada, Németország, Skandinávia, 
Benelux Államok, Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Újvidék 
törzskapitányságainak megjelent vezetőit és tagjait! Baj-
társi hűséggel köszöntöm a testvéri Bajor Katonai Szövet-
ség tisztjeit!

Nagy örömmel üdvözlöm  Kaszás Géza színész-filmrende-
ző urat, és Gyaraki Boglárka kadétot, akik a mai napon a 
Rend soraiba lépnek.

A magyar Vitézi Rendet akkor alapította vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó úr, amikor a magyar nemzet 
a megsemmisülés szélén állott. Vesztesei voltunk az I. vi-
lágháborúnak – egy olyan háborúnak, amit Magyarország 
soha sem akart. Szabadkőműves páholyok és az azokat ki-
szolgáló nemzetgyilkos, áruló politikusok belerángatták a 
magyar népet egy olyan háborúba, amihez semmi közünk 
nem volt. Ezt a háborút mi nem akartuk. De magyarhoz 
illő módon becsülettel végigharcoltuk.

S mi lett a köszönet?! Háborús helytállásunkért, hűségün-
kért cserébe elvették országunk kétharmadát – így taszítva 
magyarok millióit idegen, magyargyűlölő országok kar-
maiba. Azok az ármánykodó páholytagok hoztak felettünk 
ítéletet, akik ezt megelőzően háborús vágóhídra küldték a 
magyar nemzet legjobbjait.

Ezekben az években minden más nemzet azt gondolta ró-
lunk, hogy Magyarország 5 éven belül megszűnik létezni. 
De nem így történt. S ezért ma minden magyar köszönettel 
tartozik vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr-
nak. Ő volt az, aki a lelkét vesztett nemzetbe életet lehelt és 
égő fáklyaként mutatta az utat. Ezekben az időkben szük-
ségessé vált egy a lelkében és testében egyaránt magyar 
szervezet létrehozása. S ekkor a Vitézi Rend a nemzeti ön-
tudat szunnyadó tüzét lobbantotta lángra. A Vitézi Rend az 
ezeréves magyar múltból merített erőt a jövő építéséhez. A 
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Rend tagjai akkor és ma is rendíthetetlenül hisznek a ma-
gyar feltámadásban. Ez a hit akkor is kiállta a próbát, ami-
kor sokat szenvedett és megcsonkított hazánk újra a há-
ború – a II. világháború gyilkos 
tüzében találta magát. Aki isme-
ri, a magyar embereket az tudja, 
hogy a magyar egy békeszerető 
nép. Ennek ellenére kevés nem-
zet mondhat nálunk véresebb 
múltat magának. Magyar tragé-
dia vagy Isten próbatétele, hogy 
nekünk, magyaroknak szinte 
mindig világhatalmakkal kellett 
háborúznunk. A II. világháború 
soha addig nem látott szenve-
dést hozott a világra. Gyilkos vi-
láguralomra törő nagyhatalmak 
között vívta a magyar nemzet 
élet-halál harcát.

S ha lehet ezt mondani a hábo-
rú lezárása után még sötétebb 
évek vártak szeretett hazánkra, Magyarországra. Ellen-
ségeink, megszállóként a felszabadító jelmezét öltötték 
magukra. S mindent megtettek, hogy idegen ideológiákat 
terjesztve megtörjék a magyarok lelkét. Mert lelkében él 
a nemzet. Megszállóink bizonyára nem ismerték vérziva-
taros magyar történelmünk. Nem tudták, hogy a magyart 
eltiporni nem lehet. Isten választott népeként túléltük a ta-
tár támadást és pár évtized múlva, amikor újra eljöttek a 
magyar földre – porrá zúztuk őket. A török szultánoknak 
150 év alatt sem sikerült átgázolni Magyarországon. Mert 
Magyarország erőn felül teljesített és megállította a véres 
iszlám terjeszkedését. A Habsburgok minden fondorla-
ta ellenére lelkében élt a magyar nemzet. S ezt az I. és II.  
világháború véres veszteségei sem tudták megváltoztatni. 
Ha ezt a szovjet megszállók tudták volna, akkor talán meg 

sem szállják Magyarországot. Magyar ember soha sem 
hódolt be idegen hatalmaknak és ez így is marad. Alig 10 
évvel a II. világháború véres harcai után a büszke magyar 

nemzet újra felemelte sárba tiport fejét. Népünk büszkén 
felemelkedett és kibontotta a szabadság lyukas zászlaját. 
Mint történelmünk során már szinte megszokott, ismét 
egy világhatalommal kerültünk szembe. A Szovjetunió 
nyomasztó fölénye is kevés volt hozzá, hogy Magyarorszá-
got végleg rabságra ítélje. Egyetemisták, kamaszok, gyári 
munkások és értelmiségiek egy közös akarattal küzdöttek a 
magyar szabadságért. Idén 60 éve ennek a dicső küzdelem-
nek, amiről illene az egész világnak megemlékezni. Mert 
a magyarok Istenbe vetett hittel és vasakarattal küzdöttek 
a szent szabadság eszméjéért. Nem csak magukért harcol-
tak az akkori magyarok, hanem egy eszméért a szabadság 
eszméjéért. A Nyugat cinkos hallgatása halálra ítélte ezt a 
hősi küzdelmet. Sok drága magyar vér ontatott ki azok-
ban a napokban. A Szovjetunió hatalmas hadserével átgá-

zolt mártírjainkon. De küzdelmük és 
haláluk nem volt hiábavaló. Mert az 
egész világ látta, hogy a magyar nem 
szolganép és nincs idegen hatalom, 
ami előtt behódolna. Ezekben a har-
cokban számos rendtársunk is har-
colt, osztozva mások sorsában. A sza-
badságharc elbukott – de a magyarok 
lelke tovább erősödött. Mert akár itt-
hon, akár külföldön hitték, hogy eljön 
a magyar szabadság. Több évtizedes 
agymosás eredménytelensége után 
valóban beköszöntött az az, év amikor 
Magyarország újra független és sza-
bad ország lett. Ezekben az években 
hazaköltözött a Vitézi Rend. S tagjai 
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újjászerveződve eleget tettek esküjüknek és hozzáfogtak a 
független, demokratikus Magyarország felvirágoztatásá-
hoz. Mert a vitéz nem csak háborúban, hanem békeidő-
ben is alázattal szolgálja a hazát. Megtalálták annak módját 
miként lehetnek Magyarország szolgálatára. Mert vitéznek 
lenni nem csak dicsőség, hanem annál inkább szent szol-
gálat is. A magyar haza oltárán szolgálunk. Mert csak így 
lehetünk méltóak őseinkhez. Rendünk ma számos olyan 
tevékenységben vesz részt, ami méltán vívta ki a magyar 
társadalom tiszteletét. Nem olyan régen még csak álom 
volt – ma már valóság, hogy a Rendnek kettőszáznál is 
több tagból álló katasztrófavédelmi százada van. Pár éve 
még csak terv volt ma már élő cselekedet, hogy huszár-
jaink iskolákban tanítják hazaszeretetre a gyerekeket. S 
amikor ezeket a nemes feladatokat végezzük, nem feled-
kezünk meg a gyengékről és kiszolgáltatottakról – róluk a 
Rend már országosan ismert karitatív csoportja gondosko-
dik. S nem lehetne jelenünk teljes, a múlt ápolása nélkül. 
Hadisírgondozóink önfeláldozó munkájáról ma már több 
ezer hadisír tanúskodik.

A Vitézi Rendet azért hívta életre a kormányzó úr, mert 
biztosan tudta, hogy a magyar nemzetnek szüksége van 
egy erős, magyar pillérre. S a Rend azóta is töretlenül a 
haza szolgálatában áll. Vitézeink az anyaországban és an-
nak csonka határain túl is, egy cél érdekében dolgoznak. 
Célunk Magyarország feltámadása, amiben nem szűnünk 
meg hinni.

Vitézek, nemzetes rendtársaim!

A világ évek óta forrong, mint egy vulkán, amely kitörni 
készül. Úgy tűnik az emberiség semmit sem tanult hibái-
ból. Láthatóan kész arra, hogy a múlt véres hibáit újra el-
kövesse. Azok a nemzetrontó árnyékhatalmak, amelyek 
évszázadok alatt országokat manipulálva háborúkat rob-
bantottak ki ma sem pihennek. Úgy tűnik valakik, jól tud-
juk kik - ismét népeket akarnak eltörölni a föld színéről! 
Olyan időket élünk, amikor nemzeti megmaradásunk csak 
akkor lehetséges – ha soha nem látott egységbe kovácso-
lódik a nemzet. Nap, mint nap olyan érzésem van mintha 
a középkorban lejátszódó véres csaták előszelét érezném. 
S keserűen tapasztalom, hogy a magyar társadalom rész-
ben ma is olyan megosztott, mint amikor pár száz éve a 
török már a Balkánt hódította. Úgy tűnik igaz a mondás 
– a történelem ismétli önmagát! Az iszlám újra a Balkánon 
van – sőt már a magyar határon néz velünk farkasszemet. S 
ha lehet most még rosszabb a helyzet, mint a középkorban 
volt. Mert a liberális tanoknak, azok agyhalott követőinek 
és a háttérhatalmak aknamunkájának köszönhetően ma 
Nyugat-Európa védekezésre képtelen bábállamok szövet-
sége. Nyugaton tombol az erőszak és a terror. Nap, mint 
nap nőket, gyerekeket gyaláznak. S ezt bénán figyeli a vele-
jéig romlott politikai elit. Joggal felmerül a kérdés, hogy 
ilyen helyzetben mit tehet a magyar nemzet és mit tehet 
a Vitézi Rend? Azt, amit eddig! Példát mutatunk hazasze-
retetből és vitézségből. A vitézség minden más nemzetnél 
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férfierény, nekünk magyaroknak férfi kötelesség. Hiszem, 
hogy példamutatásunk követőkre talál. Őseink példáját 
követve újra a szabadság zászlaja alá állunk. Készen arra, 
hogy bármi áron megvédjük Magyarországot és a magyar 
emberek szabadságba vetet hitét. Ma még csak kerítést épí-
tünk és nemmel szavazunk a brüsszeli önkényurak paran-
csaira – mert aki magyar az nemmel szavaz. De ha kell hol-
nap akár fegyverrel is készen állunk megvédeni azt a drága 
földet, amiért őseink ezer év alatt olyan sok vért áldoztak. 
Nekünk, vitézeknek példát kell mutatnunk és erősítenünk 
kell honfitársaink lelkét. Ezzel nem csak őseinknek és ön-
magunknak, hanem gyermekeinknek is tartozunk. Fele-
lősek vagyunk magyar gyermekeink jövőjéért. Fiaink és 
lányaink szabad magyarnak születtek. Rajtunk áll, hogy 
azok is maradjanak!

Tisztelt avatandók és kadétok!

Olyan nehéz időkben léptek be a Rend soraiba, ami régen 
adatott meg egy vitéznek. De minden nehézség ellenére 
nagyon szép időszak ez. Mert Istenbe vetett hittel példát 
mutathattok másoknak a soha el nem múló hazaszeretet-

ből. S a hazaszeretet nem régi idea, hanem élő valóság. S 
ennek itt ma Ti vagytok a tanúi.

Kedves kadétok!

Ha rátok nézek, csak egy szó jut eszembe. Köszönöm. Kö-
szönöm, hogy vagytok. Bennetek látom a magyar jövőt, 
amit már most szívetekben hordoztok. Ti lesztek annak a 
nemes célnak továbbhordozói, aminek terhét ma még mi 
viseljük. Hiszem és tudom, hogy eljön az a nap amikor az 
egész magyar nemzet hálás lesz a Vitézi Rendnek és annak 
kis kadétjainak.

Bármilyen nehéz is a vitézi sors, ne feledjétek – ha Isten 
velünk ki lehet ellenünk!?

Isten óvja Magyarországot!
Isten áldja a Vitézi Rendet!
Köszönöm, hogy meghallgattak.

 vitéz Molnár Gazsó János
 elnök-főkapitány
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A Vitézi Rend főkapitánya, a magyar Nnemzet és a Vi-
tézi Rend érdekében kifejtett áldozatos tevékenysége el-
ismeréseként az alábbi kitüntetéseket adományozta

vitéz Pákh Imre az Egyesült Államok Országos Törzs-
kapitánya lett

VR I. osztályú lovagkeresztjét 
vitéz Ajtós József prépost főkapitány-helyettes úrnak

VR II. osztályú lovagkeresztjét
vitéz Horváth Balázs törzskapitány úrnak
vitéz Kovács Jenő törzskapitány úrnak

VR III. osztályú lovagkeresztjét
Berthram Werrlein polgármester úrnak
vitéz Varga László  főszéktartó úrnak
vitéz Antal Csaba törzskapitány úrnak

VR hűségjelvényét
vitéz Pákh Tatjána 
vitéz Bartos Gábor széktartó úrnak
vitéz Tengerdi-
Magyar Ferenc  törzskapitány úrnak
vitéz Simon Stefan székkapitány úrnak
vitéz Mikecz András törzskapitány úrnak
vitéz Tolcsvay Béla  nemzetes úrnak 

VR tisztikeresztjét:
vitéz Szabó Ferenc székkapitány úrnak
ifj. vitéz Szakács László székkapitány  úrnak

VR 95 arany emlékkeresztjét:
vitéz Kelemen Tibor törzskapitány úrnak
vitéz Varga Attila kincstárnok  úrnak

vitéz Szalay Attila székkapitány úrnak, 
   aki törzskapitány kinevezését is
   megkapta
vitéz Szoboszlai Endre  nyá. törzskapitány úrnak
vitéz Mireisz Tibor széktartó úrnak
vitéz Békási Imre székkapitány úrnak
vitéz Grosch Attila székkapitány úrnak
vitéz Kürtössy Ottó székkapitány úrnak
vitéz Péter Béláné nemzetes asszonynak

VR 95 ezüst emlékkeresztjét:
vitéz Szilágyi Ákos nemzetes úrnak
vitéz Jávorszky István székkapitány úrnak
vitéz Erdő Ernő  nyá. székkapitány úrnak
vitéz Molnár József székkapitány úrnak
vitéz Kovács Ferenc székkapitány úrnak
vitéz Kulcsár Sándor nyá. székkapitány úrnak
vitéz Marosvári Imre nyá. székkapitány úrnak
vitéz Baráth József vit. hadnagy úrnak
vitéz Gangler-
Baróthy Éva   vit. hadnagy nemzetes 
   asszonynak
vitéz Kékkői Károly vit. hadnagy úrnak
vitéz Székely Tibor vit. hadnagy úrnak
vitéz Szilágyi Tibor vit. hadnagy  úrnak 
vitéz Vadvári 
László Kálmán  vit. hadnagy úrnak
vitéz Abonyi 
Tamás Lajos  vit. őrmester úrnak
vitéz Csaba Tamás vit.hadnagy úrnak

Kitüntetések, elismerések, kinevezések

vitéz Pákh Imre nemzetes úr kinevezése 
az Egyesült Államok Országos Törzskapitányává

Kitüntetés: VR I. osztályú lovagkereszt: vitéz Ajtósi József 
prépost főkapitány-helyettes nemzetes úrnak
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VR jubileumi arany érdemkeresztjét:
vitéz Hóka Ernő  
Rainer vitéz Schmitt  nemzetes úrnak

VR 1956/2016 érdemkeresztjét:
vitéz Miklós József  nemzetes úrnak 
dr. vitéz Lemhényi 
Zsigmond András főkapitány-helyettes úrnak
vitéz Arnóczky 
Mátyás Pál   nemzetes úrnak  

VR arany érdemkeresztjét:
vitéz Vígh József  vit. hadnagy  úrnak
vitéz Tajthy Árpád  törzskapitány úrnak
vitéz Havas-
Horváth István   nemzetes úrnak
vitéz Zsákai-
Gellén Gyula   nemzetes úrnak

VR ezüst érdemkeresztjét:
vitéz Lassú Árpád székkapitány úrnak
vitéz Szabó József székkapitány úrnak
Karl-Heinz vitéz Vogel  nemzetes úrnak
vitéz Takács Gyula  nyá. alezredes 
   székkapitány úrnak
VR bronz érdemkeresztjét:
vitéz Bartha Éva Mária  nemzetes asszonynak
vitéz Kender László vit. hadnagy  úrnak
vitéz Mikola Béla  vit. hadnagy úrnak
VR Horthy arany emlékérmet:
vitéz Ignácz János  nemzetes úrnak
vitéz Sepa János   nemzetes úrnak
vitéz Hillebrand György vit. hadnagy úrnak

vitéz Kiss Zsolt  hadnagy úrnak, aki széktartói 
   kinevezését is megkapta

VR Horthy ezüst emlékérmet:
vitéz Csibi 
Ferenc György  vit őrmester úrnak
vitéz Kiss László  vit. nemzetes úrnak, 
   aki őrmesteri kinevezését is 
   megkapta

VR Horthy bronz emlékérmet:
vitéz Bakos Gyula nemzetes úrnak 
vitéz Szőnyi Attila  nemzetes úrnak

VR Vitézi Rendért érdemérmet:
dr. vitéz Kövér László nemzetes úrnak
Angyal Péter   úrnak
Bagyánszki János  úrnak 
Bereczki János  úrnak

Dobler Zoltán  úrnak
Fejes Imre  úrnak
Huszár Roland  úrnak
vitéz László-
Vágó Regina   nemzetes asszonynak   
Tóth Béla  úrnak
Vári Zsolt  úrnak

VR dicsérő oklevelét:
vitéz Csűry Csaba  nemzetes úrnak  
Farkas Mónika   nemzetes hölgynek 

Kitüntetés: VR II. osztályú lovagkereszt: vitéz Horváth Balázs 
európai összekötő törzskapitány nemzetes úrnak

Kitüntetés: VR III. osztályú lovagkereszt: 
Berthram Werrlein polgármester úrnak



10

Vitézek Lapja 2016. december

vitéz Garamszegi 
Katalin    nemzetes hölgynek  
vitéz Vituska Albin  nemzetes úrnak

Kadétok: 
Bartus Veronika
Bóni Sarolt Réka
Csűry Cintia Emőke
Gyaraki Boglárka Alexa
Kovács Dániel
Ortutay-Farkas Bátor
Simon Lara Josephine
Szűcs-Tassy Gábor Mihály
Veres Dorina

Posztumusz avatottak névsora:
Árkosi Ütő Sándor 
Balázs Tibor 
Buzás János 
Donkó Ignác 
Horváth István 
Ütő Lajos Dr. 

Avatottak névsora:
Armin Hoh
Babenyecz Attila
Baksy Rezső
Biller Alexis Stanislas
Borbély Ottó Tivadar
Csipai Anikó
Erdélyi Péter
Fábián Károly Dr.
Gresina Róbert
Hajdú István Dr.
Hajdú Károly
Hajdú Márton
Halász László
Haugné Szűcs-Tassy Irén Sára

Horváth-Szarka Katalin
Ivády János István
Karóczkai Ferenc
Kaszás Géza
Kékkői Barbara Dóra
Kovács István
Körmendy Miklós István Dr.
László Gábor
Lieb Karl-Heinz
Lőrincz Roland
Márta Béla
Marton Gábor
Marton Jánosné
Máté Imre
Mátyás Zoltán
Mengyán Albert
Moldován József
Musits Antal Imre
Nagy Károlyné, sz.: Szabó Judit
Olgyay-Bajnóci Patrik Bulcsú
Porostocky István Dr.
Rácz Csaba Pál
Rigó Flórián
Rocco Siegmund
Simon Gyula
Somodi István
Szabó Arthur Árpád Márkó
Szarka János
Székely Gyula
Szemeti Ferenc
Szilágyi Sándor
Szmrecsányi Márton
Szoboszlai Soma
Szűcs-Tassy Gábor Mihály
Szűcs-Tassy Gábor Zoltán

Kitüntetés: VR III. osztályú lovagkereszt: vitéz Varga László 
főkapitány-helyettes, főszéktartó nemzetes úrnak

Kitüntetés: VR hűségjelvény: vitéz Tengerdi Magyar Ferenc 
németországi törzskapitány nemzetes úrnak
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Tarjányi Ernő kiskunsági 
Tóth Tibor
Tölgyesi Stanley Imre Flórián J.P.
Trill Zsolt
Truzsinszky György
Ütő Attila
Ütő Szabolcs
Varga András

Víg Miklós
Walter László Béla
Wölfinger Lajos
Zakariás László Dr.
Zimmermann Dávid
Zsiga László Tamás Dr.
Zsigmond-Dean Victoria
Zsurkán Bence

Kitüntetés VR hűségjelvény: Vitéz Simon Stefan németországi 
székkapitány nemzetes úrnak

Kitüntetés: VR hűségjelvény: 
vitéz Tolcsvay Béla nemzetes úrnak

Erősödik az erdélyi törzs Háromszéken
„A nemzettudatot, identitásunkat hagyományként és 
örökségként erősítik a vitézi rendek, így a mi rendünk 
közössége is” – derült ki a sepsiszentgyörgyi belvárosi 
református templomban tartott vitéz avatón az elmúlt 
hét vasárnapján. Tizenhét felnőttel és öt fiatal kadettel 
bővült a háromszéki Vitézi Rend tagozata.

Avatás után megkoszorúzták a templomkertben álló há-
borús emlékhelyet. Az ünnepség, amelyen a jelenlévők 
rövid háromszéki helytörténeti bemutatót hallhattak: 
„Háromszéki lányok-asszonyok a megpróbáltatások évti-
zedeiben” címmel, közös ebéddel zárult. A rendezvényen 
jelen volt Varga László főszéktartó – közölte Kelemen Ti-
bor törzskapitány. (kgy. z.)
 forrás: haromszek.ro

vitéz Molnár Gazsó János elnök-főkapitány beszédét, vi-
téz Varga László főszéktartó olvasta fel:

Nemzetes magyar gyülekezet!
Magyarok!

Békesség Istennek!
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Sok nép vallja azt, hogy ők Isten népe. Én még is azt gon-
dolom, hogy ha van az Úrnak választott népe – akkor azok 
mi vagyunk magyarok. Ha nem így lenne, akkor már rég 
eltűnt volna népünk a történelem forgatagában. De nem 
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így történt. Ennek legszebb bizonyítéka az a szép magyar 
sereglet, amely ma itt van ezen a szép ünnepélyen.
 Lelki szemeim előtt látom a nyílt tekintetű, büszke ma-
gyar honfitársaimat. Ti vagytok Erdély reménysége és 
büszkesége. Igen ti itt mindannyian. Mert őseitekhez 
méltóan megőriztétek magyarságotok. S ennek köszön-
hetően ma is a magyar nemzet része vagytok. Erre kell 
vigyázni a legjobban! 
 Ne feledjétek mi emberek sok-sok emberi gyengeséggel 
születtünk a Földre! A Bibliában számos helyen olvasha-
tunk erről. S ellenségeink sok esetben előbb ismerik fel 
hibáinkat, mint azt tennénk önmagunk. Szinte mindig 
kihasználják emberi gyengeségeink és szembefordítják a 
magyart a magyarral. Ez nem turáni átok, amit előszere-
tettel emlegetnek, hanem emberi gyengeség. Nincs szo-
morúbb annál, amikor magyar a magyarnak farkasa. Tör-
ténelmünk során számos példát találunk erre és a helyzet 
ma sem jobb. Az emberi hiúság, kivagyiság arra sarkall 
embereket, hogy hátba támadják társaikat, így törve ma-
gasabbra. Ti - akik most itt vagytok, tanuljatok őseink 
és saját hibáinkból! Semmilyen körülmények között ne 
engedjetek a kísértésnek és maradjatok meg tiszta szívű 
derék magyaroknak, székelyeknek.

Amikor a Vitézi Rendet megalapította vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó úr – akkor több nemes szán-
dék is vezérelte. 
Nem csak jutalmazni kívánta azokat a magyar hősöket, 
akik emberfeletti erővel küzdöttek az ellenséggel szem-
ben, hanem olyan rendet kívánt létrehozni, amelybe a 
magyarság legjobbjai kerülnek, megőrizve az ősi erénye-
iket. Mi ennek a tisztán magyar hagyományokra épülő 
katonai rendnek vagyunk tagjai. Feladatunk mit sem vál-
tozott az elmúlt majd 100 év alatt. Ma is, ahogyan régen 
a magyar nemzet erős bástyája kívánunk lenni. Hiszem 
és vallom, hogy a Vitézi Rendnek történelmi küldetése 
van. A Rend törvényes működése lehetővé teszi, hogy a 

mai határokon átívelve segítsük nemzetünk erősödését. 
Szerte a Világban számos törzskapitányság egy cél érde-
kében végzi munkáját. Célunk, hogy teljes erőnkből se-
gítsük a magyar nemzet felemelkedését. Ez egy nemes, 
de rendkívül nehéz feladat. Itt minden tiszta szívű derék 
magyar emberre szükség van. A Rend olyan kapocs lehet 
az elszakított részeken élő magyarság és a szűkre szabott 
határokon belül élő magyarság között, amilyenre az élet-
ben kevés lehetőség adódik. Ezt a történelmi lehetőséget 
ki kell használni és ezer és ezer szállal kell összekötnünk 
a magyar nemzet darabokra tépett részeit. Abban a hit-
ben és meggyőződésben, hogy Mi magyarok valóban 
Isten szeretett népe vagyunk. S ha ez így van, akkor az  
Ő kegyelme nem marad el. Hiszem, hogy a magyarság  
története során sokadszor fordulóponthoz érkezett. S 
meggyőződésem, hogy mi magyarok újra erősek és na-
gyok leszünk. Lassan több mint egy évtizede mondom, 
hogy egy nemzet sem emelkedett fel, amely állandóan 
gyászolt és kesergett. Valljuk meg őszintén mi magyarok 
is ilyen nép voltunk. Számomra olykor hihetetlen, hogy 
idegen népek megfizetett tudósai milyen egyszerű módon 
reményvesztett néppé tudták tenni a magyart. Gyalázatos 
munkájuk során olyan dolgokat hitettek el velünk, amik 
soha sem voltak igazak. Sírva vígad a magyar – de vajon 
létezik e? olyan nép az ég alatt, amely sírva vígad?! Nem. 
Húzzon mindenki fekete bocskait mert ünnep van. Ki 
ünnepel fekete bocskaiban?! Senki. Mi magyarok színes 
szép ruhákba és hófehérben hirdettük az élet szeretetét. 
Fondorlatos és csalárd módon ellopták történelmünket és 
idegen szokásokat hoztak az ősi szokások helyébe. 

Magyarok!

Öltözzenek színes szép ruhákba, húzzanak fel ősi jelentés-
sel bíró fehér díszmagyart és mulassanak, ünnepeljenek!
Joggal kérdezhetik, hogy nehéz sorsunk ellenére ugyan 
miért vigadjunk és ünnepeljünk!? Ha egy kicsit végig 
gondolják népünk történelmét rá fognak jönni – igen is 
van okunk az ünneplésre!
Nemzetünket meg akarták semmisíteni a pozsonyi csa-
tában, ahol diadalt arattunk. A világ legnagyobb hódí-
tói pusztították nemzetünk. Itt dúltak és pusztítottak a 
mongol hadak, az oszmán törökök. Rajtunk élősködtek 
a Habsburg császárok. Nehéz sorsunkból szinte egyene-
sen következett, hogy az I. és II. világháborút sem tud-
tuk elkerülni. S akkor jött a minden csapásnál ezerszer 
szörnyűbb büntetés – Trianon. Ez az egy szó – Trianon, 
minden igaz magyar szívébe izzó tőrként hatol. De a 
felsorolt szörnyű tragédiáknak volt egy olyan következ-
ménye, amiről mi magyarok hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni. Népünk minden szenvedés, támadás és nem-
zetrombolás ellenére megmaradt. S ismerve a történelmi 
tényeket nyugodtan mondhatjuk – isteni csoda! Azt gon-
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dolom - ha valamit igen, akkor ezt érdemes minden nap 
megünnepelni. S amikor Trianont emlegetjük, ne csak 
emlékezzünk és keseregjünk! Találjunk rá megoldást! S a 
megoldás ott van minden áldott magyar család kezében – 
ez a gyermekáldás. Amiről mi magyarok soha sem mon-
dunk le, a nemzet egységéről, az csak így valósítható meg. 
Vállaljanak minél több gyermeket, neveljék fel becsület-
tel és tartsák őket itthon. Csak így marad lehetőség arra, 
hogy valamikor, amikor a történelem szeszélye majd le-
hetőséget kínál újra egy nemzet legyünk. Ez nem csak itt 
feladat Erdélyben, hanem minden elszakított részen és az 
anyaországban is. Csak így tudunk megmaradni és újra 
erősek, nagyok lenni. Nem vagyunk kis nép és kis ország! 
Talán a világ legszebb történelmével büszkélkedhető di-
cső nemzet vagyunk. S ehhez méltóan viseljük magunkat.
Nekünk vitézeknek éljünk bár a világ bármely táján – jó 
példával kell, elöl járnunk. Tartsuk magasra a magyar lo-
bogót, hogy mindenki lássa – egy az Isten és egy a zászló! 
Nincs helye pártoskodásnak és széthúzásnak! Aki ilyen 
dolgokban töri a fejét és önmagát felmagasztalva a szét-
húzásnak teret enged, azt zárjátok ki soraitokból! Ne 
higgyétek, hogy ha megtűritek, magatok között az jó vért 
szül. Mert olyan lesz ő mint a búzavirág a gabonában – 
szép, de rontja a minőséget. A Vitézi Rend tagjaiként le-
gyetek az erdélyi magyarság szíve! Mutassatok jó példát a 
lelkében olykor megkeseredett magyarságnak. Példátokat 

egyre többen fogják követni és egyre többen fogják azt a 
felemelkedést érezni, amit már több millió magyar érez. 
Kérem, higgyétek el áldott nép vagyunk! Ha nem így len-
ne már rég eltűntünk volna a történelem sodrában. Én, 
mint református gyakran idézem ősi jelmondatunk- „Ha 
Isten velünk!? Akkor ki lehet ellenünk!??” Hiszem, hogy 
a magyar népnek küldetése van és azt be is teljesíti. De ez 
csak úgy lehetséges, ha soha nem látott egységbe forrunk! 
Nem lehet azon vetélkedni ki a nagyobb magyar! Aki szí-
vében tiszta és nem emészti méreg az mind egyformán jó 
magyar. S ez a lényeg, nem más. Főkapitányként mindig 

azt mondom, elsőként azt vizsgáljuk meg miben vagyunk 
hasonlók – s a fennmaradó különbségeket már észre sem 
vesszük. Számomra nem az a magyar és székely, aki ne-
vében hordozza ezeket a szavakat, hanem aki szívében 
magyar, székely maradt és úgy is él! Hiszem, hogy a Rend 
tagjaiként óriási dolgokat tudtok véghezvinni Erdélyben. 
Nincs mitől félnetek! Mert egy világszerte elismert és tör-
vényesen működő Vitézi Rend tagjai vagytok. Azé a Ren-
dé, amit a kormányzó úr alapított.
Szívem minden szeretetével gondolok a Rend kis kadét-
jaira. Ők lesznek azok, akik majd azt a szent küldetést to-
vább viszik, ami ma még a mi vállainkon nyugszik. Min-
dig öröm, ha kadétokkal gazdagodunk. Mert ők a magyar 
jövő záloga. Ők lesznek azok, akik minden bizonnyal 
sikerre viszik a magyar ügyet. Szeressétek és becsüljétek 
meg ezeket a magyar gyermekeket! Mert az ő tiszta gyer-
meki szívük nagy bátorságról tanúskodik. Hiszem, hogy 
társaik körében a Vitézi Rend kadétjaiként is példát mu-
tatnak az élet minden területén.

Én, mint a Vitézi Rend főkapitánya büszke vagyok min-
den Erdélyben élő rendtársamra, akik megmaradtak hű-
ségben és a hitük, becsületük nem eladó semmi pénzen. 
Isten áldását kérem rendtársaim és családtagjaik életére.
Isten áldja Önöket! Isten áldjon Benneteket!
Isten óvja a magyar nemzetet!

 vitéz Molnár – Gazsó János főkapitány

vitéz dr. Ütő Gusztáv frissen avatott rendtársunk ünnepi 
beszéde: 

Köszönetnyilvánítás a sepsiszentgyörgyi Vitézi Rend ava-
tóünnepségén
A sepsiszentgyörgyi Belvárosi Református Templomban 
2016. június 26-án, az Istentisztelet alkalmával tartott ün-
nepi szertartás részeként

Tisztelt gyülekezet, kedves családtagok, megbecsült 
Rendtársak!

Annak a felkérésnek s egyben megtisztelő feladatnak te-
szek eleget, amelyben a mai avatóünnepség befejeztével 
az újonnan Vitézi Rend tagokká avatottak nézeteit és kö-
szönetét fejezem ki.
A várományosi jelölés, amelyben jelen földi életünk igen 
megtisztelő eseményeként volt részünk, jelzi ama meg-
becsülést, amelynek során újonnan a sepsiszentgyörgyi 
Vitézi Rend soraiba fogadott társaimmal együtt - nagy 
örömünkre - részesültünk. A felkérés azt a nemzeti és 
keresztény figyelmet hozza napvilágra, amelynek során a 
Vitézi Rend vezetősége igazolja az eddigi helyes úton való 
haladásunkat. 
Az értékelt tevékenységeinkben a naponta megfogalma-
zott magyarságtudatunkat ápoló tetteink minősítik, a 
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nemzeti történelmünk kiemelkedő eseményeit méltóan 
megünneplő kiállásunk és az emlékhelyeink gondozása 
kell követendő példaértékű cselekményünk legyen, ezután 
is. Továbbá az épített örökségünk megmentését, ápolását 
és továbbadását gyerekeink értéktárába: központi felada-
tunknak tekintjük. A szellemi kincstáraink, a művészeti 
intézményeink, a múzeumaink, az óvodáink, az iskoláink, 
az egyetemeink, a tudományos kutatóműhelyeink mű-
ködtetése és mindezek folyamatos fejlődésének a biztosí-
tása lesz gondolkodásunk alappillére. Nem utolsósorban 
a felsoroltak megvalósításaként az önrendelkező közgon-
dolkodást és közbeszédet, az autonóm életvitelt tartjuk 
elsődlegesnek a magyarság megmaradásának zálogaként.

Végezetül megköszönöm mindnyájunk nevében életünk 
eme megtisztelő és felemelő eseményét a vitézzé avatá-
sunk alkalmával mindazoknak, akik értékelik eddigi te-
vékenységünket, és biztosítom a Vitézi Rendhez tartozó 
társainkat, az egész gyülekezetet és a szűkebb családunk 
tagjait a további nemzeti és keresztény gondolkodásunk 
és cselekedeteink folytonosságáról.
Isten engem úgy segéljen,
Ámen  
 V. dr. Ütő Gusztáv, 
 képzőművész és egyetemi adjunktus

Vitézavatás USA 2016
Minden eddigit meghaladott a Vitézi Rend Egyesült Ál-
lamok törzsszékének szeptember 11.-i ünnepsége.

A Vitézi Rend USA törzsének története hatvan évre nyú-
lik vissza, melyről 2016. szeptember 11.-én emlékeztek 
meg.

Több mind ötven vitéz, vitézi családtag és meghívott ven-
dég volt jelen az Oyster Bay-i vitéz Pákh birtokon, hogy 
megünnepeljék az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulóját.

Vitéz Szigeti István, központi székkapitány ünnepélyesen 
üdvözölte a jelenlevőket, majd megemlékezett azokról a 
vitézekről, akik az elmúlt 12 hónap folyamán a Hadak Út-
jára léptek. (v. Lassan Ferenc, v. Oláh Károly ny.á. székka-
pitány és v. Prof. Dr. Lengyel Alfonz ny.á. székkapitány)

Vitéz Hóka Ernő, történész, 56-os szabadságharcos, fel-
emelő szavakkal méltatta az 56-os forradalmat, annak 
hőseit, kiemelve annak a világ-kommunizmus megdönté-
sében játszó döntő szerepét. Vitéz Hóka hangsúlyozta Bo-

gár Gyula 56-os forradalmár, mérnök, író és történész ne-
vét, aki saját forradalmi érdemei alapján magas életkorára 
hivatkozva „proxi’ úton lesz a mai napon vitézzé avatva.

Az országos törzskapitány, vitéz Waldner Tibor vitézi ez-
redes, három fiatal vitézi várományost fogadott be a vitézi 
kadétok sorába: Hamrák Sándor Mátyás, Kun-Szabó At-
tila és Kun-Szabó Buda személyében.

Az alábbi nemzetes asszonyokat akik „vitézeket adtak” a 
magyar nemzetnek az Országos Törzskapitány, a Vitézi 
Rend „anyasági Érdeméremmel tüntette ki:

vitéz Waldner Tibornét, vitéz Nyárády Elemérnét, vitéz 
Kun-Szabó Istvánnét, özv.vitéz Salay Csabánét, özv vitéz 
Sónyi Walternét és vitéz Pákh Imrénét.

A Vitézi Rend 56-os emlékkeresztjét, a Vitézi Rend fő-
kapitánya a következőknek adományozta: vitéz Miklós 
József ny.á.o. törzskapitány, vitéz Dr. Balogh Sándor, vitéz 
Hóka Ernő, néhai vitéz Oláh Károly özvegye, vitéz Lassan 
György, vitéz Tóth Attila és vitéz Waldner Tibor o. törzs-
kapitány.

Az országos törzskapitány a következő kinevezéseket 
hozta a Törzs tudomására:

Központi törzskapitánynak, a kincstárosi munkakör és az 
USA nyugat törzskapitányi teendők megtartása mellett: 
vitéz Kulcsár Istvánt központi székkapitánynak: vitéz Szi-
geti Istvánt nevezte ki.

Az országos törzskapitány ünnepi beszédében ismertette 
azt a levelét, melyet az a Vitézi Rend főkapitányához írt, 
az országos törzskapitányi pozícióban történendő „őrség-
váltás” érdekében, és utódjául vitéz Pákh Imre törzskapi-
tányt javasolta.
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Ezek után visszapillantást tett a törzs általa vezetett ered-
ményekben gazdag tizenhárom évére.

Mindezek a nagyszerű eredmények az állomány és a 
tisztségviselők odaadó munkája nélkül lehetetlenek let-
tek volna, mondta vitéz Waldner országos törzskapitány, 
majd a következő kitüntetéseket osztotta ki:

Vitézi Rend II. oszt. lovagkeresztje: vitéz Kulcsár István 
központi törzskapitány, vitéz Gerley Győző törzskapitány
Vitézi Rend III. oszt. lovagkeresztje: vitéz Jónás István 
székkapitány, vitéz Nyárády Pablo székkapitány

Vitézi Rend tiszti keresztje: vitéz Fischer Victor, vitéz 
Nyárády Elemér, vitéz főtisztelendő Kiss Barnabás

Vitézi Rend arany érdemkeresztje: vitéz Galanthay Char-
lita, vitéz Galanthay József, vitéz Galanthay Tivadar, vitéz 
Galánthaz Mary, vitéz Nyárády Elemér, vitéz Szabó Pitos-
ka, vitéz Szalay Csabáné

Ezek után Pákh Nelike nemzetes asszony „zászlóanya” 
feldíszítette a törzs zászlaját.

Az ünnepség legfontosabb részéhez értünk amikor vitéz 
Kulcsár István törzskapitány – zászlóőr lépett elő, keze-
iben a törzs zászlajával, azt átadva a leköszönő országos 
törzskapitánynak. Egy lépéssel az országos törzskapitány-
nyal szemben a kinevezett új országos törzskapitány áll.

Vitéz Waldner Tibor országos törzskapitány érces hangon 
a következőket mondva adja át a törzs zászlaját vitéz Pákh 
Imre országos törzskapitánynak:

„Védjed és őrizd meg ezt a vitézi törzset és vigyed újabb 
győzelmekre a vitézi eszmét”
Hatalmas vastaps fogadta az őrségváltás eme nemes moz-
zanatát.

Vitéz Pákh, az újonnan beiktatott országos törzskapitány, 
vette át a szót és felolvasta a főkapitány üdvözlő sorait, 
melyben elismeréssel szólt az USA törzs elért eredménye-
iről és annak korábbi országos törzskapitányáról, vitéz 
Waldner Tibor örökös nyugalmazott országos törzskapi-
tányáról.

Vitéz Pákh beszédében kijelentette, hogy célkitűzései 
közé tartozik az a feladat, hogy a törzset tovább vezesse 
azon a szilárd úton, melyet elődje az elmúlt tizenhárom 
éven át kiépített.

Programjai közé tartoznak a vitézi tagság gyarapítása, a 
kadétság népszerűsitése és egy ismeretterjesztő program 
bevezetése a Vitézi Hírmondón keresztül.
Beszédét a jelenlevők nagy meglepetésére azzal zárta be, 
hogy felkérte vitéz Waldner Tibor ny.á. o.tzskp-t , hogy 
érdemei elismeréséül vegye át a Vitézi Rend legmagasabb 
kitüntetését a Mária Terézia császárnő idejebéli huszár-
kardot.
Újabb tapsvihar közepette, köszönő szavakkal vette át v. 
Waldner ny.á. o.tzskp. a Vitézi Rend ritkán adott kitün-
tetését.
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A Himnusz és a Székely Himnusz eléneklésével és a cso-
portkép felvételével véget ért a nap „hivatalos” része.
A jelenlevők frissítők mellett élvezték a kora őszi napsu-
garakat a park pázsitján.

A kitűnő ünnepi ebéd elfogyasztásával egy újabb fejezet 
zárult be az USA vitézi törzs történetében.

 Alexandria, 2016. szeptember 11.

  vitéz Waldner Tibor
 nyá. örökös országos törzskapitány

Vitézi Rend hagyományőrző csoportjának 
idei eredményei

v. Halász István Pest megyei nyugállományú törzskapi-
tány emlékére

2016. szeptember 10-én temettük Horthy Miklós kato-
náinak egyikét diósdi köztemetőben. Hosszú életet adott 
meg neki a Jóisten, de a II. Világháború határozta meg az 
életét. A XX. század összes változása érintette,
de katona maradt mindig , civilként is , és mindig megtar-
totta a kormányzójának tett esküjét.
2002 –ben ismertem személyesen , mikor  beléptem a Vi-
tézi Rendbe. Hadnagyként segítettem a munkáját, és kö-
zelebbről megismertük egymást.
Bizton fordulhattunk bármilyen gonddal feléje, mindig 
segített ennek megoldásában.

1923-ban született Felvidéken, Szomotor községben, 
1943-ban avatták vitézzé Szabadkán, 1944 tavaszán vo-
nult be a Magyar királyi Honvédséghez, részt vett a Kár-
pátok védelmében, a tordai csatában,  rajparancsnok tize-
desként példamutatóan helytállt.

A hunyadi páncélos alakulat megalakulásakor önkénte-
sen jelentkezett. Háború után Diósdon telepedett le, az 
56-os októberi eseményeknél 23-án már ott harcolt.
Szenvedélye volt a labdarúgás, életvitele másik meghatá-
rozó tényezője volt a Vitézi Rend, kormányzó úr újrate-
metésénél ott állhatott díszőrséget.
A Vitézi Rend újraszerveződésében aktív szerepet vállalt. 
Büszke volt rá, hogy 80 éves korában is aktívan részt tu-
dott venni a Vitézi Rend életében.
Akik tisztelték egyenességéért, segítőkészségéért, így élt 
vitéz módra.
Törzskapitány nyugodj békében, emlékedet őrizzük.
  

Bajor küldöttség fogadása hagyományőrző 
törzskapitányság részéről.

 
2016. Szeptember 23-án érkeztek Tökölre, örömmel zár-
tuk karjainkba  a rég nem látott bajtársainkat.
Szombaton reggel fogadott minket Tököl város polgár-
mestere (v. Hoffmann Pál ). A hivatalban egy jó hangula-
tú, építő jellegű fogadáson vettünk részt.
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Ezt követően került sor a vitézavatáson való részvételre 
is. Esti órákban bajtársi est vette kezdetét a bandérium 
székhelyén, ahol Karbach település polgármesterét tiszte-
letbeli huszárrá avattuk.

Jó hangulatú beszélgetés mellett építő tanácskozásokat 
folytattunk a jövőre nézve.

Barokk fesztivál Németországban
 
2016. 08. 26-28, került megrendezésre Németországban, 
Gotha városában, ahol v. Tengerdi-Magyar Ferenc és v.
Kiss László törzskapitányok huszár egyenruhában vettek 
részt ezen a hagyományőrző fesztiválon, ahol számos or-
szág korhű egyenruháiban vett részt, itt számos új bajtárs-
sal megismerkedve és kapcsolatépítő jellegű meghívások-
kal tértünk haza.
    
 vitéz Kiss László
 hagyományőrző törzskapitány

A magyarság hatszáz esztendejét feldolgozó, a lovas és 
katona kultúrát ötvöző kiállításnak ad otthont a Bolgár 
múzeum. A Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Hagyományőrző Egyesület rendezésében megnyílt tár-
lat két héten át tekinthető meg.

Külön köszönet vitéz Csizik Mihály hő. őrnagynak a 
rendezvény szervezéséért, lebonyolításáért.

A 17. Tenkes Hadjárat utolsó napján érkeztek a Tenkes 
hegy településeit sorra meghódító huszárok Harkány-
ba, ahol Éva Ferenc képviselő köszöntése után a hősök 

emlékműnél koszorút helyeztek el. Az állomás utolsó 
programjaként a Bolgár múzeumban nyitott kiállítás sza-
lagátvágásán díszelegtek. A magyar huszárok az egész 
világ számára állítottak példát – mondta Székely Tibor 
hagyományőrző ezredes a tárlat megnyitóján. Mint a 
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 
elnöke hozzátette, Amerikától Japánig minden huszár a 
magyarokhoz hasonló öltözetet visel és a nálunk megho-
nosodott jeleket, gombolásokat és díszeket hordja. Az e 
relikviákat is felsorakoztató tárlaton elevenedik meg az a 
hatszáz év, mely hitelesen mutatja be a hadviselés vala-
mint a lovaskultúra találkozását.
 forrás: harkanyihirek.hu

Huszárkiállítást hagyott maga mögött 
a Tenkes Hadjárat
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Vitézi Rend hadisír gondozásának 
idei eredményei

Kedves nemzetes barátaim!

Engedjétek meg, hogy néhány gondolatban a Vitézi Ren-
dünk hadisír és háborús emlékhelyek idei gondozói mun-
kájáról beszámoljak.

Rendünk ebben az évben is végezte a hálás, önkéntes, 
nemzetmentő feladatát, melyet egyenesen Istentől ka-
pott a magyar nemzet fegyver nélküli szolgálatához. Igen, 
fegyver nélküli, önzetlen szolgálat ez a hazánk területén 
lévő és elszakított országrészeken nyugvó egykori baj-
társaink, illetve az idegen katonáknak, akik emberi pa-
rancsra voltak az ellenségeink. Mára kiesett kezükből a 
szimbolizált tőr és pajzs, békésen alusszák örök álmukat, 
Magyarország szent földjében. 

Barátaim hadisírokat gondozó nemzetes társaim! Ma 
Magyarországon a Vitézi Rend hadisír gondozói tevé-
kenysége egy példaértékű cselekedet. Önzetlenül, ellen-
szolgáltatás nélkül, kevés külső támogatással végezzük e 
felemelő küldetést. Szavaimban ezt így fogalmaztam meg: 
„Tégy egy mécsest egy ismeretlen katona keresztjéhez és 
szíveddel már szolgáltad a nemzetedet.”

Ma gyakori hangzatos cselekedet a nemzet szolgála-
ta, de nekünk minden mondat mellett ott áll a kétkezi 
munkánk. Ott áll a hétvégeken, szabadidőben elvégzett 
kegyeletteljes küldetésünk. Nagyon szép és felemelő ér-
zés látni, amikor gyermekek segítségét veszitek igénybe 
a munkáitokhoz, iskolások jönnek hívó szavunkra, mert 
látják a példát, látják a belső harcot, a késztetést, hogy 
kétkezi munkánkkal emberi sorsok jönnek elő az évti-
zedes gaztengerek alól. „Ha csak egy katona emlékét si-
kerül visszaadnunk az édesanyjának, már volt értelme a 
küldetésünknek.” A Vitézi Rend hadisír gondozó interne-
tes oldalt azért hoztuk létre, hogy értéket közvetítsünk a 
külvilág felé, hogy hirdessük a kegyeleti munka nem csu-
pán egy jó emberi tett, nem csupán egy feladat elvégzése, 
hanem az elesett bajtársak előtti tisztelet és megbecsülés 
magunk előtti emberi mérce, a vitézi tetteink megbecsü-
lése. Kérem engedtessék meg nekem, hogy Horthy Mik-
lós kormányzó úr szavait idézzem „Egy a közös célunk, 
Magyarország!” Magyarország az életünk, a hazánk, a 
hazánkat szolgálnunk kell. Ki fegyverrel, ki tollal, ki ha-
zafias érzelmű kegyeleti munkával. Mi nemzetes baráta-
im a hazafias érzelmű kegyeleti munkánkkal szolgáljuk 
a hazánkat. Kérlek benneteket, mint az előző években és 
évtizedekben is ezt a felvállalt feladatot végezzétek ekkora 

erővel, hittel és tenni akarással, mint az eltelt időben is vé-
geztétek. Pár eseményt bemutatnék a Vitézi Rend 2016-os 
évéből.
1. Januárban több vitéz szervezetünk tisztelgett a Don-
nál elesett honfitársaink emléke előtt. Mi itt Kisbéren egy 
emlékkiállítás mellett, iskolásoknak rajzpályázatot hir-
dettünk. Kisbér, Kárpátalja és Erdély részvételével. Címe: 
Soha többé háborút!

2. Vitéz Bódi Árpád Attila barátunk Erélyben végzi hősi-
es, hazafias munkáját. Kezei nyomán kegyeletteljes álla-
potban vannak az ő általa ápolt hadisírok.

3. Szákszenden, iskolás gyerekek segítségével vettünk 
részt a Magyarországon elesett idegen katonák emlék-
helyének ápolásában.
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4. Csóton I. világháborús hadifogoly temetőben végez-
tünk felújítási munkát, más önkéntes szervezetekkel.

5. Kárpátalján, Ungváron a Vitézi Rend törzskapitánysá-
ga I.-II. világháborús magyar katonai temetőt újított fel.

6. Monoron a Vitézi Rend Kelet-Pest megyei részlege vég-
zett hadisírmentő munkát, a Hősök Napja keretein belül. 
Még sorolhatnám a sok önkéntes, önzetlen munkát, mely 
a Vitézi Rend vitézeinek önzetlen, áldozatos munkáját 
mutatja be.

Kívánom, hogy munkánk eredményeképpen a civil tár-
sadalomból is egyre többen kapcsolódjanak be a nemzet-
mentő munkánk eredményességébe.
 vitéz Békási Imre
 központi székkapitány
 + 36 20 411 5793

Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század 
idei eredményei

A századnak 2016-ban aktív élete volt. Országosan több 
rendezvényen és bemutatón vettünk részt. A századot a 
Katasztrófavédelem kétszer felkérte budapesti szinten vi-
haros időben, készenlétre, ügyeletre, hogy amennyiben 
szükséges, az állomány bevethető legyen. Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében a jégkárok elhárításában is kérték 
segítségünket, de végül nem kellett menni. Tehát a Vitézi 
rend Katasztrófavédelmi százada lett az egyik olyan or-
szágos szervezett, amelyet az országon belül bárhol bevet-
hetnek. Budapest, és Pest megye év elején árvízvédelmi 
ismétlő képzésen vett részt, aztán tűzoltó és kisgépkezelői 

tanfolyamon. A Csongrád megyei egység megkapta a ki-
váló minősítést, és a Hódmezővásárhely járási mentőcso-
port címet. A taglétszám növekedésével megyei szintet ér 
el. Az állomány tagjai, ott is folyamatosan végzik a tűzoltó 
képzést is. A Hajdú-Bihar megyei egységnél is több ren-
dezvény után megtörtént a rendszerbeállító képzés, ame-
lyet az állomány kiválóan teljesített. Ott a fő célkitűzés 
jelenleg a taglétszám növelése. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei egységnél a taglétszám, a századparancsnoknak 
és a törzskapitánynak köszönhetően szépen emelkedik. 
Az együttműködés megkötése az ottani Katasztrófavédel-
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Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr, ami-
kor a Vitézi Rendet megalapította akkor nem egy ha-
gyományőrző csoportot hozott létre. A háborús hősök 
jutalmazásán kívül azt a célt szolgálta a Rend alapítá-
sa, hogy legyen egy szervezet, amely biztos támasza az 
országnak.
A Rend alapítása óta lassan száz év telik el. S a Vitézi 
Rend a megváltozott körülmények ellenére is igyekszik 
eleget tenni az alapító szándékának.

Ennek szellemében több csoportot is létrehoztam.
1. Hagyományőrző törzskapitányság: a csoport feladatai 
közé tartoznak a megemlékezéseken való aktív részvétel 
és az iskolákban rendhagyó történelem órák tartása.
2. Hadisírgondozó és kegyeleti csoport: feladatuk első-
sorban a hadisírok méltó rendbetétele és azok koordi-
nátáinak rögzítése. Katasztrófavédelmi század: feladatuk 
egyértelmű, megfelelő képzés után az országos szervekkel 
együttműködve hatékonyan részt venni a katasztrófa el-
hárításban.
4. Karitatív csoport: a csoport elsődleges célja történelmi 
határainkon belül a rászoruló magyarság segítése.

Vitézi Rend karitatív csoport

Több évvel ezelőtt alakult meg a Rend karitatív csoport-
ja. Tevékenységét a téli hidegben, az adventi időszakban 
meleg ételosztással kezdte. Adventi időszakokban éveken 
keresztül - évről évre nagyobb mennyiségű étel állt ren-
delkezésünkre – így a kezdeti pár száz fő helyett már több 
ezer fő számára tudtunk meleg ételt biztosítani. Menet-
közben született meg a döntés miszerint a Rend nem csak 

karácsonyra készülve igyekszik segíteni az arra érdemes 
embereket. Első feladat és talán a legfontosabb is az volt, 
hogy megtaláljuk azokat a mecénásokat, akik ügyünk 
mellé állnak. Ez azért fontos, mert bár a Vitézi Rend szá-
mos olyan tevékenységet végez, ami az egész társadalom 
számára hasznos – állami támogatást és segítséget még-
sem kap. Céljainkat megismerve segítő szándékkal je-
lentkezett vitéz Horváth Balázs aki az Egyesült Királyság-
ban működő vitézi törzs tagja, törzskapitánya. Áldozatos 
munkájának köszönhetően évek óta teherautó számra ér-
keznek a jó minőségű használt ruhák. Később a gyűjtésbe 
hazánkban is sokan bekapcsolódtak. Ezeket a ruhákat a 
karitatív csoport tagjai nyilvános rendezvényeken oszt-
ják szét, illetve olyan intézményeknek juttatják el, amely 
intézmények napi kapcsolatban állnak azokkal az embe-
rekkel, akiknek ezek a ruhák nagy segítséget jelentenek 
a mindennapjaik során. Az elmúlt évek alatt Budapest 

mi Igazgatósággal folyamatban van. A Győr-Moson-Sop-
ron megyei egységnél megtörtént az első értekezlet, 
ahol kijelöltük a fő irányvonalat. Az együttműködés ott 
is megszületőben van. A felvidéki egység taglétszáma 
szépen növekszik, több rendezvényen és képzésen vet-
tek részt. A század kárpátaljai egysége érdekében, vitéz 
Molnár-Gazsó János főkapitány úrral Dobson Tibor tű. 
tábornok úrnál jártunk, ahol segítséget kértünk, az ottani 
állomány kiképzésében, amelyre ígéretet kaptunk. Több 
megyében a Vitézi Rend törzskapitányai is tagjai a szá-
zadnak, amellyel példát mutatnak az állománynak, részt 
vállalnak az aktív munkából.
 vitéz Grosch Attila 
 századparancsnoka
 + 36 30 561 1284

Vitézi Rend karitatív csoportjának 
idei tevékenysége
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központi helyein és vidéken számos községben kerültek 
a ruhák kiosztásra. Nagylelkű adománynak köszönhe-
tően arra is telt erőnkből, hogy Kárpátaljára is tudjunk 
komolyabb mennyiséget küldeni. Kárpátaljára több ton-
na tartós élelmiszert juttattunk el, hogy ezzel próbáljuk 
enyhíteni az ott élő magyarok megpróbáltatásait.

Ebbe a munkába kapcsolódott be a Németországban mű-
ködő törzs élén vitéz Simon Stefán – aki kapcsolatai ré-
vén egy kamion egészségügyi felszerelést hozott Magyar-
országra. Az egészségügyi felszerelést szakintézetek és 
szociális intézetek kapták. Reményeink szerint a Német-
országban működő törzs és a szintén ott működő Máltai 
Szeretetszolgálat az idei év során újabb kamion egészség-
ügyi felszerelést szállít Magyarországra a Vitézi Rend-
nek. S a segítség nem feltétlen kell, hogy anyagi javakban 
nyilvánuljon meg. Ennek szellemében kezdtük el Gyaraki 
Bogi 11 éves kislánynak gyűjteni a kupakokat. Szülei el-
mondása szerint elsősorban nem pénzre van szükségük, 
hanem sok ezer pozitív gondolatra. Erre a felhívásunkra 
sokan megmozdultak és az óriási mennyiségű műanyag-
kupakról, amit átadtunk Bogi édesanyja a médiában is 
beszámolt.

S hogy mennyire szerteágazó lett a csoport tevékenysége 
azt talán az jellemzi a legjobban, hogy nagylelkű felaján-

lásnak köszönhetően röntgengépet is tudtunk adomá-
nyozni a veresegyházi medvefarmra. A medvefarm nagy 
segítségét veszi a gépnek, aminek köszönhetően az állatok 
helyben vizsgálhatók az esetleges sérülések után.

S amikor már azt hittük erőnk végére értünk – akkor je-
lentkezett újra vitéz Horváth Balázs törzskapitány úr. Aki 
átérezve a nehéz helyzetben élők sorsát új tevékenységgel 
rukkolt elő. Áldozatos segítségének köszönhetően az el-
múlt években több kamion tűzifa is érkezett az ország-
ba. Az elmúlt év során 5 kamion első osztályú bükk fával 
sietett a rászorulók segítségére. A tűzifa elosztása folya-
matosan zajlott több helyszínen is az előzetes felmérések 
alapján. Törzskapitány úr célja, hogy másokat is bevonva 
az Egyesült Királyság területéről ezt a fajta segítséget to-
vább fokozza. Az elmúlt téli fűtés szezonban több mint 50 
család házába tudtunk meleget varázsolni. Azt gondolom 
említett adományozóink és a karitatív csoport tagjai iga-

zán tiszteletre méltó tevékenységet végeznek. A magam, a 
rászorulók és a Rend minden tagjának nevében hálásan 
köszönöm áldozatos segítségüket és munkájukat.

Nehéz lenne minden adományozót és segítőt felsorolni. 
Ezért én most csak a 2 legnagyobb mecénásunk emelném ki.

– vitéz Horváth Balázs Egyesült Királyság, európai össze-
kötő törzskapitány.

– Németországban működő Máltai Szeretetszolgálat. 

Meggyőződésem, hogy szélesebb összefogással még na-
gyobb segítségére lehetünk nehéz helyzetben lévő magyar 
testvéreinknek.
 vitéz lovag Kürtössy Ottó
 karitatív székkapitány
 + 36 20 938 0532
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Vitézi Rend Pest megye 2016-os éve
A Vitézi Rend Pest megyei törzskapitánysága ismételten 
egy sikeres évet zárt. El kell mondanunk, hogy nagyon 
nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy ebben a nehéz magyar 
közegben sikeresen tudjunk működni. Sajnos több ízben 
megtapasztaltuk, hogy a nagy hősi múlttal és tisztelettel 
övezett Vitézi Rend megítélése nem egységes. 
A történelemhamisítók műhelyei még mindig a legna-
gyobb gőzerővel dolgoznak a magyarság ellen, amivel 
nem tudjuk felvenni a „harcot” de az emberek gondol-
kodását és az igazság felé való vezetését még tudjuk jó 
irányba befolyásolni. Nem mással, hanem tetteinkkel. 
Hazánk lakosságát évtizedek óta félrevezetik és nem is 
tudják magyarságukat felvállalni, hiszen nem is tudják 
sokszor, hogy mi az. Nem alakult ki sem a családban, sem 
az oktatási intézményeken keresztül az emocionális kötő-
dés hazánkkal és magyarságunkkal. Elvileg csak magya-
rul beszélő kozmopolitáknak vagy internacionalistáknak 
nevezhetjük őket, s nem a saját hibájukból.
Ezért örülünk, hogy egyre többen látogatják a Rendünk 
vitézavatásait a templomokban. Idén már szinte be sem 
fértünk. Ami nagyon vigasztaló. 
A 2016-os évünk nagyon sűrűre „sikeredett”. A Jóisten 
folyamatos feladatok elé állítja a vitézeket. Kicsit vissza-
tekintve még a 2015. évre is, folyamatos karitatív felada-
tokban vettünk részt. Ismételten tűzifa adomány érkezett 
a német bajtársaktól, ami leszállításra került a rászorulók 
számára. Most É-K Pest megye területén történt az osztás.
Csömörön Takaró Mihály irodalomtörténész előadását 
hallgathattuk alapítónkról vitéz Horthy Miklós Magyar-
ország Kormányzójának életéről. Megemlékeztünk a doni 
hős bajtársainkról és a kitörésben elhunyt bajtársakról is.

A kommunizmus áldozatainak emléknapján is koszorú-
zással emlékeztünk az elhurcoltakról, a tönkretett csalá-
dokról, a szétkínzott magyar honfitársainkról és a megy-
gyalázott magyar nőkről, lányokról. Felháborodva vettük 
tudomásul, hogy ez az emléknap nem kapja meg a kellő 
nyilvánosságot és a kellő tiszteletet. ...és mi vitézek ponto-
san tudjuk, hogy miért nem. 
Minden év tavaszán alapítónk kormányzóvá választását 
felelevenítjük.  
Emlékeztünk március 15-ére is Monoron, mint a VR. P-m 
központi ünnepsége. A goromba időjárás ellenére nagy 
tömeg gyűlt össze. A városi rendezvény után a monori re-
formátus temetőbe vonultunk, díszes vitézi fölvezetéssel, 
huszár egyenruhában. Ott emlékoszlopot avattunk, ami 
adakozásból készült el. Annyi pénz gyűlt össze, hogy a 
további 48-as hősök sírjait is helyre tudtuk állítani. Kö-
szönettel adózunk a református egyházkerületnek.
A márciusi forradalom emlékének fényét egy gödi kiál-
lítás is emelte, a Huszárság 500 éve címmel, a helyi mű-
velődési otthonban. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar 
ifjúságot megismertessük hős vitézeink hagyományaival, 
fegyverzetével, egyenruhájával. Így történt Monoron a 
Tesz-Vesz óvodában is, ahol rövid huszárbemutatót tar-
tottunk a gyermekeknek és még cukorkát is osztottunk 
a lelkes apró hallgatóságnak. Meghallgattuk a Kossuth 
nótákat és a 48-as dalokat az óvodások tolmácsolásában. 
Nagyon aranyosak voltak.
A székely szabadság napján is kint voltunk a Hősök te-
rén. Megtapasztaltuk, hogy a politikai elitből szinte sen-
kit sem láttunk, csak Schiffer Andrást. Csak neki fontos a 
székelyek szabadsága?
Tiszti állománygyűlést hajtottunk végre, ahol nem csak a 
beszámolók és számonkérések voltak, hanem dicséretek 
és elismerések is.
Egy csodálatos örömnapon vettünk részt Csömörön, ahol 
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Vitézi Rend Győr-Moson-Sopron megye 
2016-os éve

a csömöri református egyházkerület templomának alap-
kő letételének ünnepségén vettünk részt. Nagy örömmel 
a szívünkben és hálaadó imádsággal mélyítettük lelkünk-
ben azt a tényt, hogy Monorierdő után már Csömörön is 
lesz az imádságnak háza. Minden tiszteletünk a más fele-
kezetű testvéreinké, de azért megelégedéssel nyugtázzuk, 
hogy vitéz Horthy Miklós kormányzó urunk református 
volt.
Egy nagysikerű vitézi avatás lebonyolításában segédkesz-
tünk. Pest megye vitézei karöltve budapesti rendtársaink-
kal. Az avatások évről évre meghittebbek és felemelőbbek. 

Érezzük Isten jelenlétét szorgos munkálatainkban.
Megyeszerte az emlékezés koszorúit helyeztük el az első 
és a második világháború hőseire emlékezve. Mécseseket 
gyújtottunk, imádságokat énekeltünk. Fájdalom szorítja 
szívünket, hogy egy hatalmas katona nemzet, mint a mi-
énk, hogyan feledhette hőseit, nagypapáit, dédnagypapáit. 

Vitézi Rendünk küzdve az árral tovább fogja folytatni fel-
világosító munkáját.
Sajnos nem csak a dédnagyapáink hősi múltját nem is-
merjük kellő tisztelettel, hanem az elmúlt szabadsághar-
cos magyarjainkat sem. Ezért visszaidéztük az egyetlen 
győztes szabadságharcunkat. Felidézve Bocskai fejedelem 
munkásságát. PRO PATRIA ET FIDE! – A HAZÁÉRT ÉS 
A HITÉRT!
Részt vettünk a Szent Jobb körmeneten, amit annak ide-
jén még egy magyar világban a kormányzó úr vezetett fel.
Az aradi hős tábornokainkért is imádságot mondtunk és 
számos helyen, a városi rendezvényeken részt vettünk.
A kupakgyűjtést továbbra is folytattuk gőzerővel. Sajnos 
kicsi kadétunkat, Gyaraki Bogikától idén búcsúztunk el. 
Nehéz volt. … döntöttünk. A családot továbbra is támo-
gatni fogjuk, és a kupakot gyűjtjük. 
Pest megye Vitézi Rend a katasztrófavédelmi század 
munkájában is részt vesz. Pest megye tisztjei ott is folytat-
nak komoly munkát. Most már több gyakorlaton vettünk 
részt.
Bizakodva nézünk a jövő felé. Azt látjuk, hogy lassan-las-
san azért kezd újra a magyarok lelke feleszmélni. Egy-
egy focimeccsen felébred még a nemzeti öntudat. Látjuk, 
hogy a már-már himnuszként énekelt Ismerős Arcok dal 
a : „Nélküled” milyen energiákat szabadít fel. 
Reméljük, mi is, hogy vitézi munkánkkal, adománya-
inkkal a magyarság lelki erkölcsi megújulása felé tudunk 
hatni. 
 vitéz Kiss Zsolt 
 Pest megye széktartó
 vitéz Mikecz András
 Pest megye törzskapitány 
 + 36 20 252 9216

Lőgyakorlatot tartottak március 19-én szombaton a Vi-
tézi Rend Győr-Moson-Sopron megyei törzskapitányság 
vitézei és családtagjai a Győr-Szentiván Kertvárosban a 
„Laczik László” Győri Sportlőtér és Kiképző Központ 
területén.

A meghirdetett „vitézi lőgyakorlat”-ra  jelentkező kapu-
vári, csornai és győri vitézek és családtagjaik március 19-
én délelőtt folyamatosan érkeztek, majd 10 órakor felso-
rakoztak a lőtér emlékfalánál, egy rövid megnyitóra.
A törzskapitányság nevében köszöntöttem a megjelent vi-
tézeket, kedves családtagjaikat és Laczik Zsolt urat a  lőtér 
alelnökét, vezető edzőjét, aki ismertette velünk a lövészet-
tel kapcsolatos viselkedési és magatartási szabályokat.
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Ezt követően elvonultunk a lőállásokhoz, ott 
Laczik Zsolt úr bemutatta a lőfegyvereket, 
majd kiválasztottuk milyen lőfegyvereket kívá-
nunk kipróbálni.
A legnagyobb sikere a forgópisztolyoknak, gép-
karabélyoknak volt.
Összességében elmondható, hasznos élmény-
szerű szabadidős programon vehettünk részt! 
A hideg idő ellenére jó hangulatban, eredmé-
nyes gyakorlással, őszinte baráti beszélgetések 
közepette telt a délelőtt.
A lőgyakorlat zárásaként megköszöntem va-
lamennyi résztvevő helytállását, Laczik László 
úrnak a kiváló levezetést és megegyeztünk ab-
ban, hogy a gyakorlatnak részünkről még lesz 
folytatása! 

Államalapításunk évfordulója alkalmából magas állami 
kitüntetésben részesült v. Arnóczky M. Pál rehabilitált 
honvéd ezredes, 1956-os forradalmár rendtársunk:

 „Magyarország köztársasági elnöke augusztus 20-a al-
kalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés 
katonai tagozatát adományozta Arnóczky M. Pál rehabi-
litált ezredes mérnöknek, az egykori Zrinyi Miklós Ka-
tonai Akadémia volt főtanárának magas pedagógiai és 
kutató fejlesztőmérnöki munkája, valamint az 1956-os 
forradalom idején tanúsított hazafias helytállása és emig-
rációja során is példaadó életútja elismeréseként.”

A honvédelmi tárca központi ünnepségén a Stefánia Pa-
lota Honvéd Kulturális központban pénteken v. Arnó-
czky M. Pál rendtársunk személyesen vette át magas ki-
tüntetését Varga Tamástól, a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára, miniszterhelyettestől, valamint 
dr. Benkő Tibor vezérezredestől, a Honvéd Vezérkar fő-
nökétől.

Arnóczky M. Pál százados 1956-ban az Zrinyi Miklós 
Katonai Akadémiai Forradalmi Tanács vezető tagjaként 
harcoló csoportjával elfoglalta a zuglói Fegyvergyárat. 
A forradalmárok részére kinyittatta a  gyár raktárait és ki-
osztatta a fegyvereket, lőszereket.
Október 24. és 28. között az Üllői út – Baross utcai há-
romszögben - tiszttársaival és több mint 200 egyetemis-
tával - sikeresen harcolt az őket megtámadó szovjet pán-
célosok ellen. 
A forradalom alatti tevékenységét a forradalom tisztasá-
gának megőrzése vezérelte, határozott, de emberséges fel-
lépéseivel így több emberéletet is sikerült megmentenie.
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Nógrád megyében balassagyarmati központtal működik 
a vitézi élet, aminek az utóbbi években erős lendületet 
adott a 16-os honvéd katonai hagyományőrző csoport. 
A csoport tagjai között öt vitézünket is megtalálhatjuk, 
akik maguk gondoskodnak az első és második világhá-
borús, valamint az 1956-os forradalom és szabadság-
harchoz köthető felszerelésükről, egyenruházatukról. A 
különböző rendezvényeken aktívan részt vesznek, sok 
esetben, mint  szervezők. 
 
2016-ban  január 13-án szervezték a megemlékezést az 
uryvi áttörés évfordulójára.

 
Január 29-én, Balassagyarmaton a cseh kiverésre, és az 
Ipoly bal partjának a megszálló cseh intervenciós csapa-
tok kiűzésére emlékeztek a városi rendezvénysorozaton,  
társszervezőként hatodik alkalommal vettek részt a Civi-
tas Fortissima 25 kilométeres emléktúrán, megformálva 
a hősöknek, akik egy csapatát, akik „egy darab magyar 
földet mentettek meg a magyar hazának”. Vizy Zsigmod 
százados alakját ezúttal is vitéz ifj. Szakács László elevení-
tette meg a katonák (túrázók) eligazításával és a túra kato-
nai felvezetésével tisztelegvén a cseh kiverés kiemelkedő 
parancsnoka előtt.

Március 15-én koszorúztak és díszőrséget álltak a városi 
megemlékezésen.
 
Május 3-án tartották a 16-os honvédek az ezrednapju-
kat. Szeretnék ezt a szép hagyományt megújítani, így sok 
évtizedes kihagyás után ismét tartottak ezrednapi tiszte-
letadást a 16-os Honvéd szobornál az elmaradhatatlan  
díszőrséggel, koszorúzással. Az ezred történetét Gere Jó-
zsef helytörténész elevenítette fel.
Május utolsó vasárnapja nem csak gyereknap, minden 
évben igyekeznek visszaállítani az elfeledett magyar hő-
sök napja dicsőségét. Idén is ünnepséget szervezetek a 
magyar hősök tiszteletére. Örömmel nyugtázandó, hogy 
a hősök napi megemlékezéseiken évről évre több az ér-
deklődő résztvevő.
 
Május 31-én nyitotta meg dr. Szakály Sándor a Palóc Mú-
zeumban rendezett „Beállok rózsám katonának” című 
kiállítást. A kiállítás ötletadója vitéz Bakos Gyula volt. A 
kiállítás katonai anyagát 90%-ban nógrádi hagyományőr-
ző vitézeink adták kölcsön a múzeumnak. Az alkalmi tár-
lat kialakításában, berendezésében, a megnyitó napján a 
díszőrség felállításában és az első világháború katonáinak 
megelevenítésében szintén hagyományőrzőink jelesked-
tek.  A kiállítás december 31-ig látható. A „Nyitott mú-
zeumok éjszakája” című rendezvényen vitéz Bakos Gyula 
előadást tartott a lövészárokharc módszereiről bemutatva 
az alkalmazott fegyvereket és harci technikákat.
 
Trianon. Magyarország tragédiájának évfordulóján dísz-
őrséget álltak a balassagyarmati vitézek által újjáépített 
Ipoly menti Országzászlónál rendezett megemlékezésen.
 Gyaraki Boginak természetesen a nógrádiak is gyűjtötték 
a kupakokat, időnként eljuttatva pár zsákkal. Bogi halál-
híre nagyon megrázó volt, és azóta valahogy a kupakokra 
is másként néznek.

A szeptember 24-i Vitézavatáson avatásra került Bar-
tus Veronika kadét és Gresina Róbert új felvételesük. A 
felemelő vitézavatási ünnepség keretében a Vitézi Rend 

Vitézi Rend Nógrád megye 2016-os éve

A forradalom és szabadságharc leverését követően mene-
külnie kellett. Svájc  befogadta.
Kettős állampolgárként hűen két hazát szolgált a mai na-
pig, de hazaköltözve szülőhazájában kíván majd nyuga-
lomra lelni.
A Vitézi Rend 1992-ben avatta vitézzé. A Rend segítése 
mindig szívügye volt. A mai napig anyagi és erkölcsi se-
gítségével szolgálja Rendjét. Szeptember 23-án  Rendünk 
a 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmával alapított 
Érdemkereszttel tüntette ki.

A magas állami és vitézi rendi kitüntetésekhez a Vitézi 
Rend vezetése, tagsága őszinte tisztelettel és szeretettel gra-
tulál, valamint jó egészséget kíván Pali bácsinak hazafias 
helytállású, emberségben példamutató, hű rendtársának.
 
 vitéz Fülöp Jenő
 megyei törzskapitány
 + 36 30 989 9349
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Horthy bronz emlékérmét vehette át vitéz Bakos Gyula, 
és a Vitézi Rend tisztikeresztjét vitéz ifj. Szakács László 
székkapitány.
 
Az október 9-én ötödik alkalommal megrendezett vitéz 
Vastag György emléktúrára meghívást kaptak hagyo-
mányőrző vitézeink. Szentesi vendéglátók a 27 kilométe-
res túra történelmileg jelentős pontjain tartottak kisebb 
előadásokat a Szentes környéki honvédő harcokról. Itt is-
merhettük meg részletesebben vitéz ifj. Kisbarnaki Farkas 
Ferenc hadnagy önfeláldozó példáját, majd a vasúti híd-
nál vitéz Vastagh György és Bakondy Imre törzsőrmester 
(mindketten arany vitézségi éremmel kitüntetettek) bátor 
helytállásának történetét. A fárasztó de annál lélekeme-
lőbb túrával kívántak adózni egykori rendtársaink ki-
emelkedő alakja előtt.
 
A balassagyarmati székkapitányi ház visszaszerzéséért fo-
gott harcba vitéz Veres Vendel Szabolcs rendtársunk, aki 

az államosított székkapitányi házat az elmaradt kárpót-
lás helyett más módon próbálja visszaszerezni Rendünk 
céljaira. Ezzel kapcsolatban egy támogatói nyilatkozatot 
sikerült kieszközölnie a Balassagyarmati Önkormányzat-
nál. Reméljük küldetése sikerrel jár majd.  

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére októ-
ber 23-án kétéves elhatározásukat váltották valóra, hogy 
hatvanadik évfordulójára méltó és a szokásostól eltérő 
módon kívántak megemlékezni a balassagyarmati diá-
kokkal, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ színját-
szó körével együttműködve. A megemlékezésre érkezők 
köré forradalmi hangulatot szerettek volna varázsolni  
megelevenített tüntetéssel, röplaposztással, fegyveres 
harccal, sebesült ellátással és nemzeti zászlónkból a ráko-
si címer kivágásával éppúgy ahogyan helytálló elődeink 
is tehették. Az előadáshoz szükséges korabeli felszerelési 
tárgyakat is hagyományőrzőink, két motorkerékpárt pe-
dig vitéz ifj. Szakács László biztosított pannónia motorke-
rékpár múzeumából.
 
Érdekes és nem várt fordulat volt a rendhagyó megemlé-
kezés után, hogy a résztvevő hagyományőrzőket Matúz 
Gábor filmrendező kereste meg, miszerint látván a ké-
szült fényképeket elismerését fejezte ki és kisebb szerepe-
ket ajánlott készülő filmjében, a „Nincs Kegyelem”-ben, 
ami a salgótarjáni sortüzet választotta témájául.
 A forradalom emlékére a Palóc Múzeumban a napokban 

rendeznek be a kiállítást. A kiállítás anyagát ezúttal is a 
hagyományőrzők gyűjteménye alkotja.
 
Halottak napi gyertyagyújtásra hívnak minden érdeklő-
dőt a balassagyarmati katonatemetőbe, hogy azok sírján 
is legyen mécses, akik a legdrágábbat adták, mégsem jár 
sírjaikhoz hozzátartozó.  
 
Minden tettükkel, magyar hazájuk és a Vitézi Rend jó hír-
nevének öregbítésén fáradoznak. Folyamatosan keresik 
és úgy gondolom meg is találják erre a lehetőséget.
 
 vitéz ifj. Szakács László
 Nógrád megyei székkapitány
 vitéz Honti Péter
 megyei törzskapitány
 + 36 20 824 8950
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Vitézi Rend Hajdú Bihar megye munkái 
(2015. október – 2016. október)

Október
06. Aradi 13 vértanú emléknapja 
18. Megyei tiszti értekezlet
23. 1956-os forradalom. Koszorúzás Debrecen.
24. Részvétel a hajdúszoboszlói 56-os esten. 
25. Hadisír gondozás
December  
20.  Adventi adományosztás

2016.
Január
12. Doni megemlékezés Hajdúszoboszló
Február
11. Budai kitörés évfordulója 
18. Katasztrófavédelmi megyei állománygyűlés
25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja 
26. Véradás         
Március
10. Székely szabadság napja 
15. 1848-as forradalom 

Április
20 Lövészet 
Május
29. Gyereknap 
29. Hősök napja  
30. Véradás  
Június
04. Trianon        
Augusztus
  Kabai tűzoltók vendégei voltunk  

a káposztafesztiválon
Szeptember
24. Vitézavatás Budapest
Október
1. Katasztrófavédelmi elméleti oktatás Debrecen
6. Aradi 13 vértanú emléknapja gyertyagyújtás
14. Katasztrófavédelmi gyakorlat Dombrád 

 vitéz Antal János Csaba
 megyei törzskapitány
 + 36 30 321 0387
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Vitézi Rend Csongrád megye 2016-os éve
Áldás-békesség!
A Magyar Református Egyház 2016. 09. 24-én vitézzé 
avatott tagjaként írom e sorokat. Hálát adok Istennek, 
hogy az Ő kegyelme és áldása által élhetem az életemet 
családommal és sok hittestvéremmel, nemzetes társam-
mal együtt.
Jó és áldott tevékenység az Urat szolgálva hithű hazafinak 
lenni. Rengeteg tennivalót látok, tapasztalok nap mint 
nap nemcsak keresztyénként, de vitézként is.
Az emberek gyakran két dolog felett tétováznak:
- mi a jó és mi a rossz?!
- fontossági sorrend életünkben
A jó és rossz tudásának kiindulópontja az édenkerti bűn-
beesés. 
Azóta Isten tíz parancsolatot adott közre Mózes által az 
emberiség számára. Az igaz, hogy immár kétezer éve ke-
gyelmi időszakban élünk, de a Tízparancsolat elengedhe-
tetlen mérce számunkra, hogy ennek tükrében láthassuk 
tetteinket, sőt életünket.
Isten azért teremtette az embert, hogy Vele szoros kap-
csolatban éljen. Jézus mondja, Nálam nélkül semmit nem 
cselekedhettek!
Tehát Isten kell álljon életünkben az első helyen.

Isten megteremtette az első emberpárt férfit és nőt, a sza-
porodás, sokasodás feladatával.Létrejött az első család.
Isten életteret, megélhetést biztosított számukra, az Éden-
kertet. Ez volt az első szülőföld, a haza.
Isten társadalmat formált, hozott létre az emberekből, te-
hát elengedhetetlen az atyafiságos barátság fenntartása, 
ápolása, szeretetben, türelemmel.
Isten az embert tanítja, Neki tetsző ismeretekre, bölcses-
ségekre az iskolák által.
Isten az embert megbízta hasznos tevékenységgel: mun-
kálkodnia kellett hazája,az Édenkert fenntartásában. Ez-
zel megáldotta a munkát.
A felsoroltakból levezethetjük a fontossági sorrendet az 
életünkben:
ISTEN, CSALÁD, HAZA, BARÁTSÁG, ISKOLA, MUN-
KA.
AZ Úr Jézus Krisztus legyen hazánk, népünk őriző és 
megtartó pásztora!
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?!”
Ámen! vitéz Hajdú Károly
 dr. vitéz Ótott Ferenc
 megyei székkapitány
 + 36 70 899 7444
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Vitéz Szalai Attila a Vitézi Rend Heves megyei törzskapi-
tányságának székkapitánya a hatvani általános iskolákban 
e tanévben is megtartotta azt a történelmi előadássoroza-
tot, amely a Vitézi Rend múltját és jelenét ismertette.

Hősök napján és a nemzeti összetartozás napján az egri 
vitézek is részt vettek az ünnepségeken, és elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit.

Hatvanból a tegnapi nap folyamán, október 18-án az aláb-
bi adományok kerülnek a központi gyűjtőnkbe, melynek 
nagy része kárpátaljára kerül kiszállításra.
vitéz lovag Kürtössy Ottó székkapitány  a karitatív cso-
port  vezetője vette át vitéz Szalai Attila megyei törzska-
pitánytól, és vitéz Pádár Sándor megyei hadnagytól az 
összegyűjtött adományokat. 

Hatvanból elszállításra került az eddig gyűjtött 
adomány:
805 tételből álló könyvcsomag - 14 banános doboz
4 banános doboz általános iskolás  tankönyvek
2 banános doboz cipő (női, férfi és gyermek)
10 zsák ruha.

A könyvekről készített jegyzéket vitéz lovag Kürtössy 
Ottó székkapitány kinyomtatva és elektronikus-
an is átvette, így a dobozok tartalma könnyen át-
tekinthetővé vált!  vitéz Szalai Attila
 megyei törzskapitány
 + 36 30 228 5629

Nemzeti összetartozás napján Hatvanban a Trianon em-
lékműnél megtartott megemlékezés során a Vitézi Rend 
koszorúját Szalai Attila székkapitány, Csaba Tamás had-
nagy és Pádár Sándor hadnagy helyezte el.

Történelem óra Hatvanban

Megemlékezés 
Egerben 

Hatvani adomány 

Június 4. Hatvanban 
Vitézi Rend Heves megye 2016-os éve
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye eseményei

Vitézi Rend Békés megye 2016-os éve

Szent Becket Tamás ereklye 
az Egyesült Királyságban

Emlékezés a diósgyőri hősökre szeptember 24.
Emlékezés a doni áttörésre a kopjafánál január 15.
Emlékezés a gulágra elhurcolt diósgyőriekre január 24.
Gulág emléktúra október 15.
Horthy emlékmű október 20.
Hősök napja május 29.
Koszorúzás a diósgyőri hősi emlékműnél szeptember 24.
Koszorúzás a Donbászba elhurcolt diósgyőriek emléktáb-
lájánál január 24.
Koszorúzás a Petőfi szobornál október 23.
Koszorúzás március 15.
Múlt-Kor vetítés a Belvárosi Evangélikus Gyülekezet 
könyvtártermében
szeptember 19.
Múlt-Kor előadás augusztus 12.
Múlt-Kor előadás május 13.
Nemzeti összetartozás napja június 4.
Október 6-i megemlékezés 
 vitéz Tajthy Árpád 
 megyei törzskapitány
 +36 30/965 3146

Január 12.-én a doni áttörés évfordulójára emlékeztünk 
és helyeztünk el koszorút a gyulavári világháborús em-
lékműnél. Március 15.-én Gyulán a Petőfi szobornál a 
márciusi ifjak vezéralakjánál helyeztük el a megemlé-
kezés virágait. Május utolsó vasárnapján, Szeghalmon a 
világháborús emlékműnél emlékeztünk a hős katonákra. 
A Trianoni megemlékezésen, Gyulán a Székely kapunál 
vettünk részt. Gyertyagyújtással és egy szál virággal em-
lékeztünk az ország szétdarabolására. Az aradi vértanúk-
ra a vár melletti honvédtiszti emlékműnél emlékeztünk 
Gyulán. Szakadó esőben helyeztük el a megemlékezés 
koszorúját. 
 vitéz Lovász László
 megyei törzskapitány 
 + 36 70 525 4875

Egyhetes programsorozat keretében az Esztergomban 
őrzött Szent Becket Tamás ereklye, zarándoklaton ke-
rült bemutatásra az Egyesült Királyságban. Az ereklyét 
elkísérte Áder János Magyarország államfője és Erdő 
Péter bíboros úr.

Becket Tamás a keresztény egyház védelmezőjeként 
szállt szembe az őt kinevező II. Henrik angol király-
lyal, aki haragjában megölette őt 1170. december  

29-én. A merényletet négy angol nemes hajtotta 
végre Canterburyben. Becket Tamást már 1172-ben 
szentté avatták. Személye azóta is a keresztény érté-
kek védelmezőjeként áll példaként az európai kultú-
rákban. Mártírságáról minden év december 29-én 
megemlékeznek Esztergomban a magyarországi an-
gol diplomácia jelenlétében.
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A Vitézi Rend  Egyesült Királyságban működő tör-
zse meghívott vendégként vett részt az ünnepségso-
rozaton.

Külön köszönet Dr. vitéz Zsigmond András főkapi-
tány-helyettes úrnak, vitéz Bartos Gábor széktartó 
úrnak, Dr.vitéz Rákóczi György v.főhadnagy úrnak, 
vitéz Oláh Gábor v.hadnagy úrnak, vitéz Adonyi Éva 
nemzetes úrhölgynek, vitéz Borotai György nemze-
tes úrnak, hogy erejüket nem kímélve személyesen 
részt vettek az ünnepségeken és így öregbítették a 
Vitézi Rend hírnevét.
 vitéz Horváth Balázs 
 törzskapitány

A Vitézi Rend Kárpátalja törzs-
kapitánysága Ungváron rendbe 
hoztuk a magyar első-második 
világháborús katonai temetőt.

Végezetül elhelyeztük az emlé-
kezés koszorúját, fejet hajtot-
tunk azok a hősök előtt akik a 
legdrágábbat, az életüket adták 
a hazáért
 vitéz Jávorszky István
 székkapitány

A csákvári Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és 
Kiss Laci bácsi a Vitézi Rend támogatásával egyhe-
tes gyermektábort szervezett a Böjte Csaba  ferences 
atya vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerme-
kei számára. 10 fős egyesületünk tagjai között 5 vitéz 
szerepel, akik tevékenyen kivették részüket a tábor 
lebonyolításában: vitéz Györök Béla,vitéz Oszoli Oli-
vér, vitéz Versegi-Herceg Balázs, vitéz Czeilinger Ta-
más, vitéz Pintér András hadnagy

A VITÉZI REND B-A-Z megyei törzskapitánysága 
2015. november 14.-i állománygyűlésén határozatot 
hozott egy emlékfa ültetésére a Vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós kormányzósága alatt felavatott Lil-
lafüredi Palotaszálló 85. évfordulója alkalmából. Az 

emlékfa ültetésének helyszínéül a Palotaszálló füg-
gőkertjét szemeltük ki.

Az emlékmű felavatására 2016. december 10-én  
11 órakor kerül sor, bensőséges ünnepség keretében. 

Ungvár katonai temető rendbetétele

Böjte atya gyermekei Csákváron

Az emlékezés fája - meghívó
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Az emlékfát – egy gyönyörű páfrányfenyőt (Ginkgo 
Biloba) – az engedélyezési procedúra után 2015. de-
cember 6-án elültettük.

Felvetődött bennünk a gondolat, hogy jó lenne egy 
emléktáblát is kihelyezni az emlékfa elé, egyrészt a 
kormányzó urunk iránti tiszteletből – ami részünk-
ről minden év december 6-án koszorúzási kegyhely  
lenne -, másrészt a látogató nagy közönség tájé-
koztatása céljából. Emlékezve az 1920-1944 közöt-
ti időszakra, amikor a Trianoni békediktátum kö-
vetkeztében  kiheverhetetlennek látszó veszteséget 
szenvedett országunk Európa vezető hatalmai közé 
nőtte ki magát.

A gondolatot tett követte. Tizenkét rendtársunk ado-
mányából  megterveztettük és elkészíttettük a svéd 
gránitból készült emléktáblát, ami végül is egy bod-
rogkeresztúri riolit tufatömbre lett felrögzítve. Az 
engedélyeztetési eljárásokat követően az emléktábla 
méltó környezetbe került.

Az emlékmű felavatására 2016. december 10-én 11 
órakor kerül sor bensőséges ünnepség keretében.

A meghívottak között lesznek - a teljesség igénye 
nélkül - a Vitézi Rend elnök-főkapitánya és törzs-
kara,  Miskolc város vezetése, Miskolc város főépí-
tésze, a Hunguest Hotel Palota Lillafüred igazgatója, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgató-
ja,  a történelmi egyházak méltóságai, az emlékmű 
tervezője és megalkotói, a miskolci iskolák igazgatói, 
Miskolc hagyományőrző szervezetei, a médiák mun-
katársai.

Az emlékmű avatásának részletes programja a szer-
vezés befejezését követően a www.vitezirend.com 
honlapon lesz megtekinthető.

Az avatási ceremóniára tisztelettel és szeretettel vár-
juk rendtársainkat és minden kedves érdeklődőt.

 vitéz Csantavéri Tivadar Károly 
 székkapitány



33

2016. december Vitézek Lapja



Vitézek Lapja

Méltóságos és nem-
zetes rendtársak, 
Tisztelt gyászolók!
Megdöbbenve hallot-
tuk a hírt, hogy kis 
kadétunk, Gyaraki 
Boglárka Alexa 2016. 
október 13-án, életé-
nek 11. évében vissza-
adta lelkét teremtő 
Urának. Értetlenül 
állunk az események 
előtt, hiszen ott égett 
bennünk a remény 
lángja, hogy van kiút 

a nehézségekből, s a betegség bilincsei lehullanak. Nehéz ezek-
ben az időkben megfogalmazni azt, amit érzünk. Nehéz ki-
mondani, leírni, azt a fájdalmat, ami mindannyiunk szívében 
súlyként nehezedik reánk, amikor egy családtagot, hozzátar-
tozót, vagy barátot már nem tudhatunk magunk mellett. És 
különösen nehéz helyzetben vagyunk mi, akik megismertük, 
megszerettük Bogit, aki mindannyiunkat egyesített a cselekvő 
szeretetben. 
Gyaraki Boglárka Alexa 2005. augusztus 31-én született Szegeden.  
Életerős kislány volt, tele energiával és sok szeretettel. A szent kereszt-
ségben tavaly tavasszal részesült, ugyanazon év júniusban agydaganatot 
diagnosztizáltak nála. A rend ősszel került kapcsolatba Bogi családjával, 
s akkor elhatároztuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy Bogi fel-
épüljön a betegségből. Kupakgyűjtésbe kezdtünk, mondván egy kupak, 
egy jó gondolat. Vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy minden egyes kupak 
egy imádság. Felhívásunkra minden megye bekapcsolódott a gyűjtésbe, 
rengeteg kupakot sikerült összegyűjtenünk. A legnagyobb munkából 
azonban Bogi vette ki a részét. Ártatlan, tiszta gyermeki lelkével kellett 
megküzdenie a szörnyű betegséggel. A nehézségekben mosolya és szere-
tő kisugárzása újabb erőt és lendületet adott számunkra. A betegséggel 
való küzdelemben férfiakat megszégyenítő módon állt helyt, ezért a rend 
idén szeptemberben kadétjai közé fogadta. Szent Pál apostol szavai talán 
a legtalálóbbak Bogi küzdelmeire és életének utolsó szakaszára:
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartot-
tam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon 
megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem min-
denkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” (2Tim 4.7-8)
Bogi valóban megharcolta a jó harcot, s példát adott mindannyiunknak 
a nehézségekben való helytállásra. Az ellene támadó betegséggel szem-
ben kis kadétunk nem győzedelmeskedett, de harcai révén elnyerte az 
igazság győzelmi koszorúját. A mi Urunk, Jézus Krisztus halálával és 
győzedelmes feltámadásával megrontotta a halált, s kaput nyitott ne-
künk a mennyek országába, hol nincs fájdalom sem aggódás, sem sóhaj, 
csak végtelen élet. Ez a mi reményünk, ez a mi vigaszunk, hogy tud-
juk, mikor befejezzük földi pályánkat vár reánk a Teremtő, aki a maga 
bölcsességében tudja, hogy mit miért tesz. Ő az életnek megadója, csak 
általa születhetünk meg a földi életbe, és csak ő érdemesíthet bennünket 
országa elnyerésére.
A tesszalonikiekhez írott levelében Szent Pál eképpen fogalmaz:
„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok 
felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nin-
csen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, 
azonképpen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által őve-
le együtt.”
Számunkra, akik Jézus Krisztus életét nyomon követjük kétség sem fér-
het ahhoz, hogy az Isten Fia, aki megtestesült mint ember, aki betelje-
sítette a próféták jövendölését, aki szörnyű megaláztatáson, szenvedé-

sen és kínzások után a kereszten meghalt és harmadnapra isteni erejét 
csodálatosan megmutatván föltámadott, kétség sem férhet ahhoz, hogy 
amit megígért, azt teljesíti.
Az elmúlás életünk része, mégis sokszor értetlenül állunk a dolog előtt, 
miért pont a mi családunkban történik, miért pont akkor, amikor még 
annyi tervünk és elképzelésünk volt? Felelősségre vonjuk az Istent, ami-
ért egy gyermeket, aki előtt még az egész élet ott állhatott volna, magához 
szólít. Az Isten azonban mindig tudja mit cselekszik. Nem tudhatjuk, 
hogy mennyi jövőbeli szenvedéstől és megpróbáltatástól oltalmazta meg 
Bogit. Ezért meghajtjuk fejünket az Isten nagysága előtt, s a Miatyánk 
szavaival mondjuk, „legyen meg a te akaratod”. Kérjük, hogy adjon ne-
künk vigasztalást a nehéz órákban, töltsön el bennünket a Vigasztaló 
Szentlélekkel, hogy megértsük titkait. S most talán nehezebb, de adjunk 
hálát mindazért, hogy Bogi közöttünk volt, adjunk hálát a szép pillana-
tokért, hogy megtanított bennünket egyesíteni a szeretetben, hogy meg-
tanította hogyan viseljük a fájdalmakat, hogy a betegség nem veheti el az 
életkedvünket és nem törölheti le arcunkról a mosolyt.
Őszinte és mély tiszteletünket fejezzük ki a család felé, akik mindvégig 
nagy bátorságról tettek tanúságot, és helytálltak, s minden áldozatot 
meghoztak azért, hogy gyermekük gyógyulást nyerjen. Nem volt ered-
mény nélküli a harcuk! A küzdelmek megnemesítik, megerősítik az 
embert és szembesítenek minket, hogy mennyire erőtlenek és gyöngék 
vagyunk, s hogy az Isten irgalma, szeretete és kegyelme nélkül az élet 
üres és értelmetlen.
Köszönetünket fejezzük ki minden rendtársuknak, akik tanúságot tettek 
vitézi erényeikről, és segítséget nyújtani nem haboztak, valamint min-
den jószándékú embernek, akik valamilyen formában hozzájárultak 
munkánkhoz.
A Jóisten bőséges áldása kísérje életüket, munkájukat és családjukat egy-
aránt!  
Gyászoló szívvel, de az Úr akaratában megnyugodva búcsúzik Gyaraki 
Boglárka Alexa kis kadétunktól a Vitézi Rend!
 vitéz Csűry Csaba 
 központi őrmester

A Vitézi Rend központi és Pest megyei tisztjei a Csongrád me-
gyei székkapitányságával egyetemben vett részt Gyaraki Bogi 
búcsúztatóján.
A szegedi temető megtelt. Már régen a szertartásoknak kellett volna kez-
dődni de a temető kapuban még mindig özönlöttek a részvétnyilvánítók. 
Hatalmas tömeg gyűlt össze. Az emlékezés felemelő és megható volt. A 
búcsúbeszédet mondó hölgy: Bogika nevében búcsúzott szüleitől, test-
vérétől, mamájától, 
papájától. Búcsúzott 
a rokonoktól és az 
osztálytársaitól. Az 
orvosoktól, a bo-
hócdoktoroktól is. 
Búcsúzott a Vitézi 
Rendtől. Elmond-
ták, hogy Bogi na-
gyon megszerette 
a Rend tisztjeit és 
nagyon szeretett 
volna kadét lenni. 
Ez a lehetőség, hogy 
azzá válhatott nagy 
lelkierőt adott neki. 
Mi is örömmel avat-
tuk a kicsiny leánykát sorainkba.
A gyászszertartás még a legkeményebb szívű, harcedzett vitézeket is 
megviselte. Nem szégyelltük könnyeinket. Hullott is rendesen.

Velünk vagy kiskadétunk Bogika
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Emléktábla avatás Karbachban

A Vitézi Rend és a Bajor Katonai Szövetség hosszú 
évek óta testvéri, bajtársi kapcsolatokat ápol. Erre 
kötelez minket sokszor összefonódó közös múltunk.
Több éve már, hogy abban a megtiszteltetésben van 
részünk, miszerint a BSB meghívására különböző 
katonai, hagyományőrző találkozókon vehetünk 
részt Németországban. Látogatásaink során nem 
volt nehéz észrevenni, hogy megemlékezéseik során 
kerülik a II. Világháborúval kapcsolatos dolgokat. 
Nekünk, magyaroknak ez a magatartás nem volt új, 
hiszen itthon hosszú évtizedekig tabu téma volt és 

a valóságtól teljesen eltérő módon tanítottak róla. 
Megértéssel fogadtuk német bajtársaink magatartá-
sát. Ugyanakkor magyar mentalitásunkból eredően 
újra és újra felhoztuk a témát, amely szerint illene 
méltó módon megemlékezni az elesett katonákról. 
Természetesen a bajtársak jó hazafiak és katonák – 
de a politika nagy úr! Több évvel ezelőtt fogalmazó-
dott meg bennem a gondolat, hogy Németországban 
emléktáblát szeretnénk állítani a magyar és német 
katonák emlékére. Mert a háborúban a katona pa-
rancsot teljesít. S a katonák, akik a fronton harcol-
tak nem bűnözők voltak. Családapák és fiatal férfiak 
harcoltak. S a halálban mindenki egyenlő.
Gondolataimat elmondtam a BSB elnökének, Jür-
gen Reichardt tábornok úrnak. Tábornok úr tiszte-
lettel megköszönte és igazán bajtársias tettnek ne-
vezte a szándékot. Kürnach és Karbach települései 
kerültek szóba lehetséges helyszínként. Végül több 
éves várakozás után Karbach új polgármestere Bert-
hram Werrlein úr adott rá engedélyt, bátran kiállva 
az ügyünk mellett. A Vitézi Rend delegációja 2016. 
májusban nagy örömmel vitte a márvány emléktáb-
lát Németországba. Karbach polgármestere szépen 
megszervezett ünnepség keretében a Vitézi Rend fő-
kapitányával közösen avatta fel az emléktáblát. Fel-
emelő érzés volt ott állni és a magyar majd a német 
himnuszt hallgatni. Azt gondolom, hogy a közös 
múlt helyes feldolgozása segít a jelen kapcsolatainak 
erősítésében. S a katonák barátsága korszakokon átí-
velő kapcsolat, ami minden próbát kiáll. 
 
 vitéz Molnár Gazsó János
 elnök-főkapitány


