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

Áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézi Rend!
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Nagyszabású Vitézavatás - 2017
A vitézavatás a legnagyobb ünnep a rend életében. Idén 
ismét, már mondhatni hagyományszerűen a belvárosi fe-
rences templomban vette kezdetét 2017. szeptember 23-án 
délben. 

Amikor egy nemzet jövőjéről beszélünk, elengedhetet-
len az utódnevelés. Nincs ez másképp a Vitézi Rend éle-
tében is. Minden új vitéz nagy áldás a rendnek és a hazá-
nak egyaránt. Mondhatnám, hogy a vitéz a nemzet „sója”. 
Mindannyian ismerjük a mesét az öreg királyról ahol a 
legkisebb leány azt felelte apja kérdésére, hogy bizony 
úgy szereti őt, mint az emberek a sót. A király mérgében 
elüldözte őt, s talán még emlékszünk a mese folytatására 
miszerint a legkisebb királylány szeretete bizonyult a leg-
nagyobbnak, hiszen a király is rájött, hogy nélkülözhetet-
len számára a só. Tudjuk, hogy só és víz nélkül nincs élet, 
hiszen az emberi test két legfontosabb alkotó eleme. 

A mese rólunk is szólhat. A király, aki elüldözte szeretett 
leányát Magyarország, s ez a leány a Vitézi Rend. Bizony 
hazánk évtizedekig megtapasztalhatta, milyen a „só” nél-
küli élet, s rá kellett jönnie, nélküle mit sem ér. Az ország, 
amely megtagadta ezeréves múltját, az ország, mely sár-
ba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba 
öltözött, lassan visszatér önmagához, s azokhoz az érté-
kekhez, amelyre alapíttatott. Az ország, ahol a hősöket ül-
dözték, börtönbe vetették, s mely hosszú évtizedek alatt 
eltékozolta javait most ismét öntudatra ébred s visszate-
kint azokra az átkozott évekre, melyek alatt száműzte leg-
jobbjait. A nagy háború bátrai és azoknak hős nemzettsége 
a Vitézi Rend, mely nem él tovább megkötött kezekkel. S 
a felszabadult kezek, mint ahogy régen, ma is a nemzetet 
szolgálják, s azért dolgoznak szüntelen, s ezért fényes ün-
nep minden évben a vitézavatás, ezért kiemelt és elismert 
a hősök nemzettsége nemcsak hazánkban, hanem messze 
az ország határain túl is. 

Az idei vitézavatás rendhagyó módon zajlott. Miután 
mindenki elfoglalta a helyét a főkapitány úr és lovag 
bonthai Bartha Árpád, a Jeruzsálemi Szent János Füg-
getlen Ispotályos Lovagrend Máltai Lovagok Magyar 
Nagypriorátusának nagyperjele vonultak be kíséretük-
kel, zászlókkal a magasban. A bevonulást követően a fő-
celebráns felkérte lovag bonthai Bartha Árpád nagyperjel 
urat, hogy tegye meg ünnepélyes bejelentését. A nagy-
perjel úr köszöntött mindenkit, majd ismertette a portu-
gál Száz-Coburg-Braganza királyi ház adománylevelét, 
melyben a Vitézi Rend főkapitányát, vitéz Molnár-Gazsó 
Jánost Mosaraz bárójává és Lavre grófjává emeli. A főka-
pitány az adományátvétel után köszönetet mondott a por-
tugál királyi háznak, majd a bejelentések sorát folytatta a 
nagyperjel úr. Ünnepélyesen tudtára adták mindenkinek, 
és ezt díszoklevél formájában meg is erősítették, hogy a 

Vitézi Rend és a Jeruzsálemi Szent János 
Független Ispotályos Lovagrend szövetsé-
get kötnek egymással az idők végezetéig. 

Mindkét nagy jelentőségű bejelentést 
taps fogadta, majd folytatódott az avatás 
az ünnepség kegyeleti részével. A szentmi-
se végén vitéz Takaró Károly református 
püspök, dandártábornok úr osztotta meg 
gondolatait az ünneplőkkel. Ezt követően 
vitéz gróf Molnár-Gazsó János főkapitány 
úr beszédét hallhatták a megjelentek, me-
lyet az alábbiakban leközlünk teljes terje-
delmében. 

„Tisztelt nemzetes rendtársaim, máltai lovagok!
Kedves vendégek!
Áldás, békesség!
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Vitézi Rend főkapitányaként külön tisztelettel üdvözlöm: 
lovag bonthai Bartha Árpád nagyperjel urat a Jeruzsá-
lemi Szent János Független Ispotályos Lovagrend Máltai 
Lovagok Magyar Nagypriorátus vezetőjét. Vitéz Dr. Soós 
László Károly pénzügyőr vezérőrnagy urat. vitéz Takaró 
Károly honvéd dandártábornok, református püspök urat. 
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok urat. Horváth Za-
lán Ferenc urat a Kincsem Park igazgatóhelyettesét. vi-
téz Pákh Imre Vitézi Rend utazó nagykövet urat.

Köszöntöm a vitézavatáson megjelent tábornok urakat, 
főtiszt – tiszt urakat, képviselő urakat, polgármester ura-
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kat, az egyházak képviselőit, nemzetes rendtársakat, ka-
détokat, avatandókat és a kedves vendégeket.

Testvéri szeretettel köszöntöm a Jeruzsálemi Szent Já-
nos Független Ispotályos Lovagrend Máltai Lovagok 
Magyar Nagypriorátus lovagjait.

Rendtársi szeretettel üdvözlöm az Egyesült Királyság, 
Egyesült Államok, Kanada, Németország, Skandinávia, 
Benelux Államok, Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Újvi-
dék törzskapitányságainak megjelent vezetőit és tagjait!

Bajtársi tisztelettel köszöntöm a testvéri Bajor Katonai 
Szövetség tisztjeit!

Lassan 100 éve, hogy véget ért a Nagy Háború, amit 
később már I. Világháború néven emlegetet az egész vi-
lág. Olyan háború volt ez, amit mi magyarok soha sem 
akartunk. De az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként 
magyarokhoz méltó módon végig harcoltuk, szövetsé-
geseinket soha el nem árultuk. A négy évig tartó véres 
háborút nem a katonák, hanem a mindvégig otthon meg-
bújó politikusok és a bankár elit vesztette el. A magyar 
nép megpróbáltatásai nem értek véget. Jött a Tanács-
köztársaság 133 napig tartó rémuralma ahol lenin fiúk 
kedvük szerint ölték a magyart. S mintha ez sem lenne 
elég–jött Trianon. Ez a szó Trianon minden magyar szí-
vében izzó vasként ég, soha el nem múló fájdalmat okoz-
va. Sokat szenvedett hazánk végóráit élte. S a győztesek 
felismerve tetteik súlyát azt gondolták, hogy pár év múl-
va a magyar nemzet megszűnik létezni. S ekkor az Isten 
megelégelve a magyarok szenvedését, vezért küldött a 
megcsonkított ország élére. Ez az istenáldotta magyar 
vezér volt Horthy Miklós, érdemeit elvitatni nem lehet. 
Ma már kormányzati részről a legmagasabb szinten is 
elhangzik, hogy Horthy Miklós rendkívüli államférfi volt. 

Katona majd kormányzó volt, aki ébren tartotta a re-
ményvesztett nemzet szívében a remény lángját. Szükség 
volt egy olyan erős szervezetre, amely lelkében és testé-
ben egyaránt magyar. Kormányzó úr ennek a történelmi 
szükségszerűségnek tett eleget, amikor megalapította a 
magyar katonai rendet – a Vitézi Rendet. A Vitézi Rend 
keresztény Magyarország erős bástyája volt és az kíván 
lenni most is. A Rend a béke éveiben is hűen szolgálta a 
magyar nemzetet. S amikor a történelem véres valósága 
hazánkat a II. világháborúba sodorta, a vitézek akkor is 
példamutatóan helytálltak. Nem a fasiszta ideológia mel-
lett szálltak harcba, hanem a kommunizmus ellen fogtak 
fegyvert. Mi magyarok soha sem kívántuk a háborút. De 
tudomásul kell vennünk, hogy geopolitikailag Magyaror-
szág a Nyugat és Kelet választóvonala.

A magyar embertől idegen az istentagadó szocialista 
eszme.

A magyar nemzet nem tűri a rabigát.
Ezért megcsonkított és a szovjetek által megszállt ha-

zánk fegyvert fogott egy agresszív világhatalommal 
szemben. A magyar nép példát mutatott az egész világ-
nak hazaszeretetből, amikor 1956-ban fegyverrel szállt 
szembe a megszálló szovjet hadsereggel és az őket kiszol-
gáló árulókkal, kiknek okmányaik magyarul íródtak – de 
szívükben soha sem voltak magyarok.

A magyar nemzet gyakran harcolt Istentől elrugaszko-
dott világhatalmakkal. S habár harcaink sokszor elbuk-
tak, azok még sem voltak hiábavalóak. Mert az egész 
világ láthatta mit is jelent Istenben hinni és szeretni azt 
a hazát ahová születtünk. Középkori hős vitézek méltó 
utódai voltak a Vitézi Rend tagjai, akik esküjükhöz híven 
soha nem szűntek meg szolgálni a magyar nemzetet. S 
amikor magyar nemzetről beszélek akkor a csonka hatá-
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rainkon túl, tőlünk elrabolt magyar területekre és ott élő 
magyar testvéreinkre is gondolok.

A Vitézi Rend ma is az alapító vitéz nagybányai Horthy 
Miklós parancsait követi. Katonai rendként a főméltó-
ságú úr parancsa, végakarata számunkra szent. A Vitézi 
Rend ennek értelmében hűen szolgálja a magyar nemze-
tet. Békeidőben az elesettek gyámolítói vagyunk. De ha 
a szükség úgy hozza, Magyarország bátor védelmezői 
leszünk.

Nem kell jövőbe látónak lennünk ahhoz, hogy lássuk az 
egész világ változóban van. A jó és a rossz lassan a végső 
összecsapásra készül. Emberek millió, talán milliárdjai 
keresik helyüket a világban. Mi magyarok szerencsések 
vagyunk – mert Isten a Kárpát-medencét ezt a földi para-
dicsomot jelölte ki nekünk. Mi magyarok tudjuk, hogy ide 
tartozunk. Szent kötelességünk ezt a földet óvni és meg-
tartani magyarnak.

Joggal tehetik fel a kérdést, hogy vajon szeretett hazánk 
katonai rendje mit tehet ezekben a nehéz időkben!?

A válaszom egyszerű – amit őseink tettek már több mint 
1000 éve – meg kell védenünk az országot, a családo-
kat és a gyerekeket. Békeidőben vitézekhez méltóan a 
gyengék és a rászorulók segítői, oltalmazói vagyunk. Aki 
harcban bátor az békében legyen szolgálatkész és könyö-
rületes.

Példát kell mutatnunk hazaszeretetből, amely a csalá-
dok mindennapjainak szerves része kell, hogy legyen. 

Példát kell mutatnunk Istenbe vetett hitünk erejéből.
A Rend tagjai elsősorban arra törekedjenek, hogy jó 

magyarok majd jó magyar vitézek legyenek.
A Rend népszerűsége érezhetően nő. Már nem csak is-

mertek, de elismertek is vagyunk. S ez köszönhető a Rend 

tagjainak, akik ma velem együtt örülnek és ünnepelnek  
a Rend soraiba lépőknek. 

Óriási kihívások előtt áll hazánk és azon belül a Vitézi 
Rend. Megfelelő és határozott lépéseket kell tennünk a 
Soros-féle, globalista kufárok mesterkedéseire. Vannak 
erők, akik nemzetállamok megszűnésén fáradoznak – így 
hajtva emberek százmillióit rabszolgasorba. Mi magya-
rok több mint 1000 éves történelmünk során számtalan-
szor vettük fel a harcot világhódítókkal szemben. Ma is 
ezt tesszük, amikor kerítéssel, fegyver védjük határainkat. 
S akkor is ezt tesszük, ha a Soros György által pénzelt ál-
civil szervezetekkel vagy pártokkal szemben soha el nem 
évülő ideákat hirdetünk, mint a hazaszeretet és a vitézség. 

Alapítónk a Vitézi Rendet a magyar nemzet erős bás-
tyájának szánta. S mi ma is az ő parancsát követve azzá 
is válunk. Erős bástya leszünk és Istenbe vetet hittel, egy 
erős közös akarattal küzdünk Magyarország megmara-
dásáért és annak felemelkedéséért.

Nagy öröm számunkra, hogy ezekhez az embert próbáló 
feladatokhoz ma Isten kegyelméből szövetségesekre ta-
láltunk. 

A lovagi ideál és a vitézi ideál egy és ugyanaz. Hinni 
Istenben, védeni, segíteni a gyengéket és óvni a keresz-
tény hazát.

Megtisztelve érzem magam, hogy mint a Vitézi Rend 
főkapitánya testvéri szeretettel köszönthetem a körünk-
ben lévő máltai lovagok vezetőit. Meggyőződésem, hogy 
eszmeiségünk és ideánk olyan közel áll egymáshoz, hogy 
szinte különbséget sem tudunk tenni. Hálás vagyok az 
Úrnak, amiért ilyen nemes szívű szövetségesekkel erősö-
dik a Rend. Mi magyarok a szövetségesi hűséget mindig 
véresen komolyan vettük. Így van ez most is, amikor a 
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mai napon a Vitézi Rend szövetségre lép a Jeruzsálemi 
Szent János Független Ispotályos Lovagrend Máltai Lo-
vagok Magyar Nagypriorátusával. Azt kívánom, hogy ez 
a szövetség legyen örökéletű emlékeztetve arra az útó-
kort, hogy egy nemes cél érdekében egymásra találnak a 
nemes szívűek.

Tisztelt avatandók!
Kedves kadétok!
Szívem teljes melegével köszöntelek benneteket, amikor 

a Rend soraiba léptek. Tőletek is azt várom, amit a már 
avatott rendtársaitoktól. Istenben bízva alázattal a szí-
vetekben erővel a karotokban legyetek a magyar nemzet 
hasznára. Hiszem, hogy eljön az idő, amikor nemzetünk 
újra erős és nagy lesz! S szeretném azt hinni, hogy ezt 
megérve szívünkre tett kézzel azt mondhatjuk ennek a 
gyönyörűségnek mi is részesei voltunk!

Isten óvja Magyarországot!
Isten áldja a vitézeket és a máltai lovagokat!

Köszönöm, hogy meghallgattak!”
A főkapitány urat követően a kitüntetések, 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 mások elődje örökét vette át. Osztozni e 
nemes feladatban megtisztelő, ugyanakkor komoly felda-
tokkal és kötelezettségekkel is jár. Akik a Rend soraiba 
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.

A Vitézi Rend néhány éve sikeresen kilépett a koszorúzó 
és hagyományőrző szervezetek sorából, s sikerült meg-

valósítania azt, amely alapító kormányzónk akaratához 
és emlékéhez méltó. Az Isten, haza és család hármas biz-
tos egysége adja az alapot arra, hogy a nemzet mai fela-
dataiból vállaljon nagy részt, így tevékenységei között a 
múlt ápolásán és megelevenítésén túl elévülhetetlen fela-
datokat végez a katasztrófa-  határ- és rendvédelem, ka-
tonai szolgálat, a karitatív tevékenységek, a hadisír gon-
dozás valamint az ifjúság nemzeti nevelésének területén. 
A vállalt szolgálatok mind meghozzák gyümölcsüket, 
a széleskörű társadalmi elismerés további fejlődésre, 
növekedésre ösztönzik a Rendben szolgálókat.

Idén ismét több mint ezer ember jelenlétében történt a 
majd száz új vitéz és kadét avatása. Az ünnepségen meg-
annyi közszereplő, elismert művész, egyházi és világi 
méltóságok, magas rangú katonai vezetők, a történelmi 
családok leszármazottai és a Jeruzsálemi Szent János 
Független Ispotályos Lovagrend tagjai képviseltet-
ték magukat, emelve az avatás fényét, valamint a tár-
sadalomban betöltött szerepét. A Vitézi Rend határon túli 
területeinek tisztjei és vitézei is képviseltették magukat: 
a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Délvidékről, 
az USA-ból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, 
Ausztráliából, Németországból, a Benelux Államokból 
valamint Skandinálviából. A Bajor Katonai Szövetség 
delegációja is szép számmal volt jelen az alkalmon.

Adja Isten, hogy a Vitézi Rend története is úgy folytatód-
jék mint a mesében, s a király végül elismerje és szere-
tettel fogadja legkisebb leányát, aki úgy szereti őt, mint 
a sót.  

 Isten áldja a Vitézi Rendet! 

Fotók: Koncsik István
vitéz Csűry Csaba

média és kapcsolattartásért felelős
központi hadnagy
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VR. I. oszt. Lovagkereszt: 
– vitéz Miklós József nyá. törzskapitány úr

VR. II. oszt. Lovagkereszt: 
–  vitéz Takaró Károly református püspök, dandártábor-

nok úr 
–  vitéz Szilágyi András törzskapitány, testőrparancsnok 

úr
– vitéz Antal Csaba törzskapitány úr

VR. III. oszt. Lovagkereszt: 
– vitéz Szatmáry László törzskapitány úr
–  vitéz Horváth Balázs Egyesült Királyság törzska-

pitány úr
– vitéz Soós László Károly pü.vezérőrnagy úr 

VR. Tisztikereszt: 
– néhai lázári Csűry Csaba úr posztumusz 
–  lovag bonthai Bartha Árpád  Jeruzsálemi Szent János 

Független Ispotályos Lovagrend – Máltai Lovagok, 
Magyar Nagypriorátus – nagyperjel úr

– Burján János Tibor úr
– vitéz lovag  Kovács Ferenc hadnagy úr
– ( vitéz Hóka Ernő – USA )

Hűségjelvénye: 
– vitéz Kelemen Tibor törzskapitány úr

–  vitéz Karl-Heinz Vogel BSB Karbachi Katonai 
Egyesület elnök úr

–  vitéz Szabó Ferenc székkapitány úr

VR. Jubileumi Arany Érdemkereszt 1956-2016:
– vitéz lovag Ütő Ákos székkapitány úr

VR. Jubileumi Arany Érdemkereszt: 
– vitéz lovag Zsidó János esperesplébános úr
– vitéz Vadvári László Kálmán hadnagy úr
–  Dr. Szakács Imre – USA

VR. Jubileumi Ezüst Emlékkereszt: 
– vitéz Vígh József hadnagy úr
– vitéz Hajdú Gyula hadnagy úr
– vitéz Grosch Attila székkapitány úr

VR. Arany Érdemkereszt: 
– vitéz lovag Kürtössy Ottó törzskapitány úr
– Dr. vitéz Bognár József nemzetes úr
– vitéz Zachár László kinevezés – Pest megye nyugál-

lományú székkapitánya
– vitéz Szigeti István – USA
– vitéz Bognár Gyula – USA

VR. Ezüst Érdemkereszt: 
– vitéz Varga László főszéktartó úr

Kitüntetettek – 2017-ben
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– vitéz Kis – Surányi Csilla hadnagy úrhölgy
– vitéz Táborosi János Pál hadnagy úr
– vitéz Sónyi András – USA
– vitéz Hamrák Ferenc – USA

VR. Bronz Érdemkereszt: 
–  vitéz Pintér András kinevezés – Fejér és Veszprém 

megye székkapitánya
–  vitéz Bárány János kinevezés – VR. katonai és rend-

védelmi tagozat székkapitánya
– vitéz Csaba Tamás hadnagy úr
– vitéz Varga György hadnagy úr
– vitéz Varga Csaba százados úr
– vitéz Kenéz Lajos nemzetes úr

VR. 95 Éves Jubileumi Ezüst Emlékkereszt: 
– vitéz lovag Kiss Ferenc hadnagy úr
– vitéz lovag Mireisz Tibor széktartó úr
– Tóth Béla úr
– vitéz Kovács Péter nemzetes úr 
– vitéz Zolcsák Anna hadnagy úrhölgy
–  vitéz Balogh László hadnagy úr kinevezés – VR. ka-

tonai és rendvédelmi tagozat lő kiképzője 
– vitéz Füzesi János őrmester úr
– vitéz Molnár Katalin hadnagy úrhölgy
– vitéz Berta Csaba nemzetes úr
– vitéz Veress Kálmán nemzetes úr

Horthy Arany Emlékérem: 
– vitéz Csantavéri Tivadar székkapitány úr
– vitéz Zentai István kinevezés – központi őrmesterré
– vitéz ifj. László Gábor nemzetes úr
– vitéz Gangler-Baróthy Éva hadnagy úrhölgy
– vitéz Kovács László nemzetes úr
– vitéz Veres Vendel Szabolcs nemzetes úr
– vitéz Honti Péter Ákos nemzetes úr
– vitéz Bálint Attila őrmester úr
– vitéz Ilkei Albert őrmester úr

Horthy Ezüst Emlékérem: 
– vitéz Csűry Csaba hadnagy úr
– vitéz Szendrő Péterné nemzetes asszony
– vitéz Sípos Mihály nemzetes úr
– vitéz Lőcsei Dezső őrmester úr
– vitéz Dr. Osvaldné Benczik Mária nemzetes asszony 
–  vitéz Légrádi Csaba kinevezés Fejér–Veszprém 

megye hadnagyává
– vitéz Mikola Béla hadnagy úr
– vitéz Nagy György nemzetes úr
– vitéz Pocsai Vince hadnagy úr
–  vitéz Héder János püspök helyettes úr – Kárpátalján 

kapja meg!

Horthy Bronz Emlékérem:
– vitéz Molnár Zsolt őrmester úr
– vitéz Daubner Attila nemzetes úr
– vitéz Huber Antal nemzetes úr
– vitéz Gunázer Gyula nemzetes úr
– vitéz Dr. Kerekes György őrmester
– vitéz Mihály Árpád nemzetes úr
– vitéz Gulyás Sándor nemzetes úr

Vitézi Rendért Emlékérem: 
– Rostás László főépítész úr
– DR. Balogh László úr
– Kiss Csaba iskolaigazgató úr 
– Nagy Attila úr
– Máté János úr (Kárpátalján veszi át)
– László Tamás úr
– Soós József úr
– Bojda János úr
– Orbán Péter úr
– Viczai Miklósné úrhölgy
– Hiczkóné Grohe Nikolett úrhölgy 
– Nagy Annamária úrhölgy

Oklevél:
– vitéz Molnár József székkapitány úr, dicsérő oklevél
–  vitéz Petke Julianna nyá. hadnagy úrhölgy, dicsérő 

oklevél
– vitéz Erdő Ernő székkapitány úr, dicsérő oklevél
– Székely Lajos lelkipásztor,  dicsérő oklevél
– vitéz Szoboszlai Soma nemzetes úr, dicsérő oklevél
–  vitéz Vituska Albin nemzetes úr, kinevezés – VR. 

Délvidék őrmestere
–  vitéz Korsós László, kinevezés – Heves megyei had-

naggyá
–  vitéz Magos Csaba székkapitány úr, előléptetés őr-

naggyá
–  vitéz László Gábor, kinevezés Felvidék székka-

pitányává
–  vitéz Zimmermann Péter hadnagy úr, kinevezés – VR. 

katonai és rendvédelmi tagozat, Pest megyei kikép-
zője

–  vitéz Keresztes Sándor nemzetes úr, kinevezés – VR. 
katonai és rendvédelmi tagozat hadnagya, Csongrád 
megye

–  vitéz Zimmermann Dávid nemzetes úr, kinevezés – 
VR. katonai és rendvédelmi tagozat őrmester

Kadétok elismerése: dicsérő oklevél + könyv
–  Gazsó Regina kadét hölgy
–  Kender Szabolcs kadét 
–  Kiss Emese Kincső kadét hölgy
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Visszatekintés 
az erdélyi vitézavatásra

2017. július 2-án ünnepélyes vitézavatásra gyűltek 
össze Sepsiszentgyörgy központi református templo-
mában. Az avatás részletei és összefoglalója az alábbi-
akban olvasható.

Mindig felemelő érzés arról beszélni, hogy a határon túli 
magyarokkal egy nemzet vagyunk. De ezt személyesen 
újra és újra átélni semmihez sem fogható csoda. Bár több 
száz kilométer választ el minket az avatás helyszínétől, 
mégis, amikor ott vagyunk, úgy érezzük – itthon vagyunk. 
Erdélyt és azon belül is a Székelyföldet áthatja a magyar-
ság szelleme. 

A Vitézi Rend Háromszéki Törzskapitánysága példa-
mutató módon készült a vitézavatásra. Az elmúlt évek 

viszontagságai után jó volt látni, hogy a törzskapitány úr 
remek szervező és odaadó híve a Rendnek és vele az egész 
nemzetes tagság. Bátran mondhatom, hogy az itt töltött 
napokat a barátaink körében töltöttük. Mert az a szeretet és 
gondoskodás, amivel fogadták a Magyarországról érkező 
vezetőket messze felülmúlta, a rendi kötelesség fogalmát. 

Az avatás helyszínéül Sepsiszentgyörgy központi refor-
mátus temploma szolgált. Igazán szemet gyönyörködtető 
látványt nyújtott a szebbnél szebb ruhákba öltözött nem-
zetes sokadalom. Nagy öröm, a törzskapitányság ilyen 
mértékű gyarapodását és erősödését látni. Külön öröm, 
hogy minden évben sor kerül új kadétok állományba vé-
telére is. Ők lesznek azok, akik majd évek múltán tovább 
viszik azt a lobogót, amelyet ma még mi tartunk magasra. 

Az avatás példás rendben, méltósággal zajlott. Azt kö-
vetően a templomkertben koszorúkat helyeztünk el a II. 
világháború hőseinek állított emlékműnél.

A nap végén, baráti ebéden vettünk részt, ahol alkalom 
nyílt a víg kedélyű és őszinte beszélgetésekre, kiváló al-
kalmat szolgáltatva egymás jobb megismerésére.

Büszkék vagyunk erdélyi rendtársainkra, akik ilyen 
messze és sok viszontagság mellett is erős szívvel őrzik 
magyarságukat és a magyar nemzet szeretetét.   

Avatásra kerültek:
vitéz Bálinth Anna, vitéz Barabás Béla, vitéz Bende Ta-

más, vitéz Gyenge József Dezső, vitéz Kelemen József, 

vitéz Kelemen Lajos, vitéz Keresztes Domokos, vitéz Pré-
da Barna, vitéz Ráduly Mózes, vitéz Sikes Edit, vitéz Sza-
bó Attila, vitéz Székely Lajos

 
Kadétok:
Borbáth Boróka, Kolumbán Boglárka, Major Márk, Sza-

bó Bernadett Kinga  

Kitüntetéseket kaptak:
v. Osváth Attila – Vitézi Rend 95. évfordulójára kiadott 
ezüst emlékkereszt 
v. Józsa Ferenc – Vitézi Rend 95. évfordulójára kiadott 
ezüst emlékkereszt
v. Máthé Zoltán – Vitézi Rend 95. évfordulójára kiadott 
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ezüst emlékkereszt
v. Szabó Lajos – Vitézi Rend 95. évfordulójára kiadott 
ezüst emlékkereszt
v. Bálint Attila – Horthy Bronz Emlékérem
v. Bódi Árpád – Horthy Bronz Emlékérem
v. Korodi János – Horthy Bronz Emlékérem
v. Para Zoltán – Vitézi Rend 95. évfordulójára kiadott 
ezüst Emlékkereszt
v. Bartha Éva Mária – Horthy Bronz Emlékérem

Előreléptetések
Őrmesternek:
v. Bartalis Zoltán
v. Bogyor Miklós
v. Bogyor Árpád
v. Németh Sándor

Hadnagynak:
v. Bartha Éva Mária

Főkapitányi beszéd:

Tisztelt nemzetes Hölgyek, nemzetes Urak!
Kedves magyar testvéreim! 

Immár 99 éve, hogy véget értek az I. világháború borzal-
mai. 97 éves a Trianonban ránk kényszerített diktátum is. 
Akkor nem csak mi magyarok, hanem az egész világ úgy 
gondolta, hogy a magyar eltűnik vagy beolvad más népek 
közé. Isten azonban soha nem feledi az övéit. S a reményte-
lenség legsötétebb éveiben is kegyelmébe fogadja azokat, 
akik hozzá kiáltanak. S a magyarok imái meghallgatásra 
találtak. A megcsonkított és halálra szánt ország élére egy 
olyan vezért küldött, akire méltán lehetett és lehet büszke 
ma is minden igaz magyar. Ez a vezér volt Horthy Miklós 
a nemzeti hadsereg fővezére. Horthy Miklós kormányzóvá 
választása után minden képzeletet felülmúló erővel fogott 
hozzá, hogy szeretet hazánkat, Magyarországot megment-

se a végső pusztulástól. Munkája során soha nem feledke-
zett meg arról, hogy amit Isten a magyaroknak adott azt 
földi hatalom el nem veheti és mindvégig határokon átí-
velő magyar nemzetben gondolkodott. Ennek a máig élő 
magyar nemzetnek vagyunk mi mind tagjai. Kormányzó 
úr fontosnak  tartotta, hogy a háborúban hősként harco-
ló katonák méltó elismerésben részesüljenek. Ennek az 
elképzelésének a Vitézi Rend megalapításával adott kellő 
nyomatékot. De elképzelése szerint a Rend nem csak ju-
talmazásra szolgált, hanem erős bástyája kellett, hogy le-
gyen a magyar nemzetnek. A Vitézi Rend keresztény, kon-
zervatív és nemzeti értékrenden alapuló katonai rend volt 
és az ma is. A Vitézi Rend tagjai a magyar Szent Koronára 
felesküdve fogadnak örök hűséget a magyar nemzetnek. S 
ez az eskü lesz minden vitéz vezérlő csillaga. Utat mutat 
nekünk és erőt ad abban a munkában, amit a magyar nem-
zet felemelkedése érdekében végzünk. 

Ennek értelmében a Vitézi Rend tagjának lenni nem csak 
megtiszteltetés, hanem annál inkább szolgálat is. Nehéz 
szolgálat a mienk, de soha sem volt könnyű. Példát vehe-
tünk őseinkről, akik embert próbáló nehéz időkben is ele-
get tettek vitézi esküjüknek és tovább szolgálták a magyar 
nemzetet. Nekünk vitéz őseink utódjainak kötelességünk 
ezt a szolgálatot legjobb tudásunk szerint folytatni. 

A magyaroknak soha sem volt könnyű az életük. Ma sem 
az. Isten adta nekünk ezt a földet, amelyet oly sok vesze-
delemmel szemben megvédtünk. S amikor Magyarorszá-
got védtük akkor egész Európát védtük. Évszázadokon át 
védtük keresztény hitünk és magyar államiságunk. S mint 
már említettem ezzel Európát is óvtuk a veszedelmektől. A 
magyar nem homok, amit a szél összevissza szór, hanem 
inkább kőszikla, amely kiáll minden próbát. Mi magyarok 
maradtunk azok, akik voltunk. Maradtunk keresztények és 
ragaszkodunk több ezer éves kultúránkhoz, amely elvitat-
hatatlan része az európai kultúrának. Nem mi változtunk 
meg, hanem a minket körülvevő világ! Keletről és délről 
Európára tört az iszlám honfoglalók több milliós serege. 
Nyugaton, Európa liberálisok által vezetett részében olyan 
ősi értékek sérültek, mint az istenbe vetett hit, a család és 
a haza fogalma. Jól láthatjuk, hogy a hitehagyott népek 
nap, mint nap áldozatul esnek az előretörő iszlám hódí-
tóknak.  S mi magyarok, ahogyan tettük egykoron, újra ott 
állunk a keleti hódítók útjában. S ahogyan régen, úgy most 
is Magyarországot védve egész Európát védjük. Jól tudják 
ezt azok az árnyékhatalmak is, akik Nyugat-Európa báb-
kormányait irányítják. Ezért minden módot megragadnak, 
hogy hazánkra rontsanak. Magyarország és annak veze-
tése ragaszkodik a keresztény hithez, hagyományokhoz és 
a nemzeti eszméken nyugvó polgári Magyarországhoz. Ez 
ma a brüsszeli vezetés szemében halálos bűn. Nekünk, ma-
gyaroknak a történelmünk során volt alkalmunk megízlel-
ni 150 évig az iszlám igazi arcát, amely inkább ideológia, 
mint vallás. Magyarország ragaszkodik függetlenségéhez, 
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kultúrájához, keresztény hitéhez és ebből semmit sem en-
gedünk. A magyaroknak vérrel megszerzett istenadta joga, 
hogy sorsukról maguk döntsenek. Magyarországnak ma 
olyan kormánya van, amire méltán lehetünk büszkék. Mert 
elkötelezettek a magyar emberek biztonságának garantá-
lása terén. A magyar kormány hathatós intézkedéseinek 
nyomán mind ez idáig sikeresen álltunk ellen az iszlám vé-
res terrorjának, háborújának. Ezzel is példát mutatva más 
nemzeteknek. 

Mit tehetünk mi vitézek ilyen sorsfordító nehéz időkben?

Példát kell mutatnunk:
Példát kell mutatnunk az Istenhez való ragaszkodásunk-
ról, keresztény hitünkről.
Példát kell mutatnunk a soha el nem múló hazaszeretet-
ről, s ha a szükség úgy hozza vitézségről.
Példát kell mutatnunk az ősi családmodellből.
Példát kell mutatnunk nemzeti egységből.
 
Ezek az értékek ma számos európai országban súlyosan 

sérülnek. Az hogy ez hová vezet, azt láthatjuk, amikor már 
napi szinten figyelhetjük, hogy egykor dicső és hős nemze-
tek bénán figyelik saját pusztulásuk. 

Én hiszem és vallom, hogy Istennek terve van a magya-
rokkal. A magyar nemzet példája sok ország fiainak kö-
vetendő példájaként szolgál majd. S akkor Európa népei 
fejüket felszegve ellent tudnak majd állni a muszlim vagy 
barbár afrikai hódítóknak. 

Magyarországnak alapítása óta talán most van a leg-
nagyobb szüksége a Vitézi Rendre. Élen kell járnunk, az 
összes olyan dologban, ami a magyar nemzet érdekeit kép-
viseli. Mindennapjaink során élő példaként és lobogó fák-
lyaként járnunk kell a ránk kirótt nehéz utat. Nem szabad 
a   trianoni gyász halálos fátylába burkolóznunk. Azt ami 
megtörtént és történik ma is csak a jövőbe vetett erős aka-
ratunkkal tudjuk megváltoztatni. Nem keseregni és búsulni 
kell, mert senki minket sajnálni nem fog. Istenhez imád-
kozva, közös akarattal a szép magyar jövőn kell dolgoz-
nunk, akkor is ha úgy tűnik az egész világ ellenünk van!

Vissza kell térni Istenhez a tőle elfordulóknak!
Vissza kell térni a régi értékek tiszteletéhez!
Vissza kell térni az ősi családmodellhez.

Trianonra, a legújabbkori népvándorlásra és az iszlám 
illetve barbár hódításokra nekünk sok, sok millió keresz-
tény magyar gyermekkel kell felelnünk. A föld azé, aki 
belakja azt! Meg kell állítani a népesség csökkenését és 
annak is az elvándorlását. Nekünk, vitézeknek esküvel kö-
tött kötelességünk ezen dolgozni. Őseink drága vérükkel 
oltalmazták számunkra ezt a földet. Nekik és önmagunk-
nak is tartozunk azzal, hogy ragaszkodunk ehhez a szent 
földhöz – Szent István király országához!

A mai napon avatott vitézeket és kadétokat szívem teljes 
melegével üdvözlöm a Vitézi Rend soraiban.

Önök, ti ma egy katonai rend tagjaiként esküt tesztek a 
Szent Koronára. Elvárom tőletek, hogy eskütökhöz híven 
mindig álljatok készen és legyetek a magyar haza szolgá-
latára. 

Hiszem, hogy mi akik ma itt vagyunk különösen szeren-
csések vagyunk, mert magyarnak teremtett minket az Is-
ten. S az Úr megőrzi az ő népét és azokat akik hisznek Ő 
benne!

Isten óvja Magyarországot!
Isten áldja a Vitézi Rendet!”

„Isten hozott Székelyföldön, Isten áldja munkádat, s le-
gyen számunkra eredményes és példaértékű most és ma-
gyar nemzetünk jövőjében is.” - Ezekkel a szavakkal zár-
ta köszöntő beszédét vitéz Kelemen Tibor, a Háromszéki 
Törzs törzskapitánya a július 2-án tartott vitézavatás al-
kalmával a Sepsiszentgyörgy megyeszékhely rangú város 
belvárosi református templom ünneplő gyülekezete előtt, 
köszöntve a jelenlévőket és vitéz Molnár-Gazsó János 
főkapitány urat a Vitézi Rend fejét. A törzskapitány vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Kolozsváron elhangzott szava-
it idézte:

„Minket sorsunk ideállított Kelet és Nyugat mezsgyéjére, 
hazánk századokon át a romboló világtörténet országútján 
örökös harcok színtere volt, s mialatt Európa más boldog 
népei békés munkában gyarapodhattak, s erősödhettek a 
magyar örökös harcokban vérzett, pusztult és fogyott.” 
Folytatva, hogy „merítsünk erőt ahhoz a meggyőződés-
hez, hogy visszaszerezzük Szent István országának hajdani 
fényét”.  

 
Adja Isten, hogy úgy legyen!
 vitezirend.com
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Vitézavatás Calgaryban
2017. január 28-án 14:00 -kor a Magyar Kulturális Köz-

pontban került sor vitézavatásra.
Az ünnepség a vendégek, családtagok köszöntésével 

kezdődött. 
Köszönet a magyar egyesületek megjelent vezetőinek!
A magyar himnusz elhangzása után az eskütevők foga-

dalomtétele következett, majd az avatásra került sor. Ezt 
követően meghallgattuk vitéz nagybanyai Horthy Miklós 

kormányzó úr első vitézavatáson elhangzott ünnepi be-
szédét. Ezután vitéz Moldován Líviusz, Petőfi Sándor „A 
hazáért” című versét szavalta el.

A hiszekegy elmondása után állófogadáson közvetlen 
beszélgetésre került sor.

 vitéz Sebő Enikő, Redvayne
 Canada törzskapitánya

balról jobbra: vitéz Molnus László, vitéz Jason Lee, 
vitéz Gottli László, vitéz Kovács Ilonka, 

vitéz Sebő Enikő, vitéz Lassu Árpád, vitéz Szabó József, 
vitéz Szabó Attila, 

vitéz dr. Porostocky vitéz Moldován Lívius.

Porostocky István avatása

esküt tevők: 
dr. Porostocky István, 

Molnos László, Moldován Líviusz, 
László József
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Katonai Rendvédelmi Tagozat
Ebben az évben megalakult 

a Vitézi Rend katonai rendvé-
delmi tagozata.

Célunk, hogy a karitatív, 
hadisírgondozó és katasztró-
favédelmi, valamint hagyo-
mányőrző tevékenységek 
mel lett, elősegítsük a honvé-
delmi nevelést. Fiatal vitéze-
ink leendő vitézeink,  külsős 
fiatalok számára - nem csak 
fiataloknak. Ebben az évben 
már képzéseket is tartottunk, 

melyek eredményesek voltak. Fő feladatunk, hogy orszá-
gosan, megyékre lebontva megalakuljanak a tagozatok, 
beinduljanak a katonai, illetve rendvédelmi képzések.

A képzés célja a vitézi renden belül:
A haditechnika fejlődése, a harceljárások változásai egy-

re magasabb fokú fizikai és mentális képességekkel ren-
delkező katonákat, egységeket igényel. Ez az igény érte-
lemszerűen jelentkezik a tartalékos katonák esetében is. 

A katonai rendvédelmi testnevelés alaprendeltetése, hogy 
jó kondícióban lévő, pszichikailag megfelelő, a kor kihí-
vásainak eleget tenni tudó mozgásműveltségű, a feladat 
eredményes megvívására alkalmas katonákat képezzünk 
ki. Az elmúlt években egyre több szó esik a honvédelem-
ről, a honvédség 
és a rendőrség 
civil társadalom 
minél szorosabb 
együttműködésé-
ről. Előfordulnak 
olyan különleges 
esetek, amikor a 
honvédség, vagy 
mely napjaink 
központi kérdé-
se az önkéntes 
tartalékos had-

erő jelenléte vagy munkája elengedhetetlen fontosságú. 
A képzés célja hogy, a tartalékos haderő keretén belül a 
honvédség és a társadalom számára minél szélesebb kör-
ben használható állomány jöjjön létre, melynek alapja a 
feladati szintnek megfelelő erőnlét. Nagyon fontos, a kép-
zésben részt vevők teljesítmények értékelése az ismeretek 
alapján meghatározott tartalmi és formai követelmények-
nek megfelelő feladatok, feladatsorok elkészítése és vég-
rehajtatása A felkészítés elméleti és gyakorlati képzésből 
áll.

A Vitézi Rend kiemelkedő feladatnak tarja a honvéde-
lemre, hazafiasságra való nevelést.

A honvédelmi nevelés a világ számos részén fejleszti a 
gyermekekben és fiatalokban a haza iránti szeretetet, erő-
síti és bátorítja őket a HON fegyveres védelme iránti elkö-
telezettségükben.

A sorkatonaság szüneteltetésével felnőtt egy olyan gene-
ráció, mely nem tudja mi az a „KATONASÁG.” 

Ideje hazánk védelmével is foglalkoznunk, amelyhez 
azonban jól felkészült fiatalokra van szükség. Éppen ezért 
a Vitézi Rend főkapitánya létrehozott egy olyan egységet, 
melyben a fiatalok, és tanulni vágyók katonai- rendvédel-
mi ismeretekkel, és azok elsajátításával foglalkozhatnak 
adott keretek között,

Oktatási cél:
A mai fiatalok megismertetése a katonai rendvédelmi 

feladatokkal, képzéseikkel.

Általános katonai- rendvédelmi ismeretek:

– Alaki foglalkozás
– Általános harcászat
– terep, épület, városi harcászat

– tereptan tájékozódás
– vegyvédelmi ismeretek
– műszaki ismeretek
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– túlélési ismeretek
– fegyver ismeret, lövészet
– általános, speciális lövészet, VIP

– önvédelem, közelharc
– rendvédelem
–  objektumvédelem, személyvédelem, gépjárművezetés
– csoportosan, konvojban, speciális VIP vezetés
– harcászati feladatok, speciális gyakorlatok
– csapatban való mozgás, járőr tevékenység
 – kutatás

Ami szükséges!
– hazafias elkötelezettség, egészség, elszántság, mentá-

lis erő, fizikai állóképesség, KITARTÁS, FEGYELME-
ZETT VISELKEDÉS

– Vitézi Rend tagja, vagy várományosa legyen.
Természetesen nem szakadunk el hagyományőrzésünk-

től sem.

Jelenleg két tisztünk, és egy őrmesterünk koordinálja a 
feladatokat, és toborzásokat.

vitéz Zimmermann Péter, v. hadnagy úr Pest megye
vitéz Zimmermann Dávid, v. őrmester úr segítője
vitéz Keresztes Sándor, v. hadnagy úr Csongrád megye

Célunk egy jó csapat kialakítása és emberek közösséggé 
formálása.

Mindenkit várunk sorainkba, nemre és korra való tekin-
tet nélkül!

Jelentkezni lehet: vitéz lov. Bárány János székkapitány 
0670/413-1512

Email: baranyjani@gmail.com
vitéz Zimmerman Péter  v. hadnagy 0630/231-0580
Email: zi.peter1967@gmail.com
vitéz Keresztes Sándor v. hadnagy 0620/3302013
Email: vitezkeresztes@gmail.com
 vitéz lovag Bárány János 
 székkapitány

A század 2017-ben 
is nagy előrelépése-
ket tett. Megszületett 
a Győr-Moson-Sopo-
ron megyei és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 
megyei katasztrófavé-
delmi együttműködés.

USAR minősítést 
szerzett a Hajdú-Bi-
har megyei egység. 
Erdélyi egység két-
szer is gyakorlatozott 

a helyi hivatásos állománnyal, igen nagy sikerrel, és a bu-
dapesti állomány is részt vett minősítő gyakorlaton.

A katasztrófavédelmi gyakorlaton kívül fontosnak tart-
juk a csapat összekovácsolását, hogy egy egységként te-
kintsenek magukra, ezért sütögetést, és lövészetet is tartott 
a század, több megyében.

Az egyik legfontosabb az állomány munkájának bemu-
tatása, amely ebben az évben több helyen, és városban 
rendezvényeken megtörtént. Ezeken a bemutatkozáson 
mindenhol nagy örömmel fogadták a katasztrófavédelmi 
századot.

vitéz Grosch Attila 
központi székkapitány 
országos parancsnok

Katasztrófavédelmi Század
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Hadisírgondozó Csoport
A Vitézi Rend ha-

disírokkal és háborús 
emlékhelyekkel való 
szolgálatának irányítá-
sát 2015-től látom el. 
Ez idő alatt igyekez-
tünk az erre vonatkozó 
munkákat egy köny-
nyebben koordinálha-
tó, egységes szervezet-
té kovácsolni. Számos 
rendtársunk tevékeny-

sége a rendi honlapon folyamatosan nyomon követhető. 
A határainkon túli magyar testvéreink áldozatos munkája 
szintén hozzájárul a Rend nemzetmentő, önzetlen szolgá-
latához. 

A tényleges hadisír ápolás, gondozás mellett a települé-
seken lévő megemlékezéseken való tisztelgés is, szerves 
része a hadisír gondozásnak. 

Rendünk tagjai igyekeznek a fiatalságot is mozgósítani, 
bevonni a szervezett munkába. Az előadások, ismeretter-
jesztő kiállítások, bemutatók szervezése, lebonyolítása 
mind nagy segítségünkre van ebben.

Az elkövetkezendő években is folytatjuk munkánkat a 
már megkezdett országos, sőt nemzetközi adatbázis létre-
hozásában. 

Feladatunk és küldetésünk van, erőnk és kitartásunk is 
Istennek hála, amivel hazánkat és nemzetünket szolgáljuk.

 
vitéz Békási Imre 

központi székkapitány

Ebben az évben 2 nagyobb kiállítás került megrendezés-
re, az egyik Siklóson v. Csizik Mihály, a másik Kisbéren 
v. Békási Imre felkérése által.

Februárban a Vigadóban tartandó magas színvonalú Szé-
chenyi bálon vettünk részt.

Májusban az Ausztriában megrendezett katonai hagyo-
mányőrző találkozón.

Júniusban Siklóson a Tenkes hadjárat keretében „állítot-
tuk fel csapatainkat”.

Szeptemberben a Budapesten megrendezett OMÉK ki-

állításon adtunk díszszolgálatot, ahol a Japán nagykövet 
is megjelent.

Október 23-i rendezvényeken számos helyi és városi fel-
kérésnek tettünk eleget.

Végezetül a novemberben tartandó Hadik bálon való 
részvételre kértek fel bennünket.

 
 vitéz Kiss László 
 hő. törzskapitány

Hagyományőrző Csoport
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Az év első hónapjaiban a nagy 
hidegben - a VR angliai törzs-
kapitányságának jóvoltából - 
Fejér megyében 2 kamion 44 
kaloda, Pest megyében 1 ka-
mion 22 kaloda, száraz hasított 
tölgy, bükk és cserfa került ki-
osztásra a rászorulók körében. 

A tűzifából jutott Szilágyi Ist-
ván színművésznek, vagy ahogy egy ország ismeri Lópici 
Gáspárnak, és családjának, akik nehéz anyagi helyzetben 
vannak és rendkívül rossz  életkörülmények között élnek.

A karitatív tevékenység megyei szinteken is nagyon jól 
működik, használt jó minőségű ruhákat, cipőket, könyve-
ket folyamatosan gyűjtenek, és adományoznak a rászo-
ruló családoknak, szervezeteknek a törzskapitányságok. 

Tovább folytatódott ez évben is a műanyag kupakok gyűj-
tése.   

Május végén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
szervezésében, a Városligetben, két napos Gyermeknapi 
rendezvényen vett részt a Vitézi Rend Karitatív Részlege, 
a VR Katasztrófavédelmi Század budapesti és Pest me-
gyei állományának tagjai részvételével, ahol játékos ve-
télkedőkkel, akadálypályán történő versenyekkel, vitézi 
totóval és mászófalon történő korcsoportonkénti verse-
nyekkel készültünk. 

Továbbá a Jeruzsálemi Szent János Független Ispotályos 
Lovagrend, Máltai Lovagok és a Centrál LIONS klub köz-

reműködésével, szakorvosok segítségével, a két nap alatt 
több száz gyermek szemészeti kontrollvizsgálata került 
elvégzésre.

A németországi törzskapitányság jóvoltából az idén is 
érkeztek egészségügyi berendezések, segédeszközök. Ro-
látorok, tolókocsik, elektromos ágyak kerültek kiosztásra 
országos szinten, azon szervezetek részére ahol ezekből az 
eszközökből hiány volt, vagy egyáltalán nem rendelkeztek 
ezekkel a segédeszközökkel. 

A kárpátaljai törzskapitányság részére az idén a ruha, 
élelmiszer és magyar tankönyv adományok mellett EKG 
készülékek és defibrillátor került kiszállításra.

Jelentős, több száz német nyelvű, Zsigmond királyról 
szóló nagyméretű, szíves képekkel illusztrált könyvet 
adományoztunk Budapesten, Pest és Fejér megyében több 
millió forint értékben, segítve ezzel a célintézmények 
munkáját. 

Az idei év végén, a már évek óta megszokott ételosztás 
is megrendezésre kerül Budapesten a Sugár üzletközpont 
mellett a hajléktalanok részére. Forró egytálétellel, pa-
lacsintával, gyümölcsökkel, és Mikulás ajándékok, ruha 
adományok szétosztásával készülünk.

vitéz lovag Kürtössy Ottó
budapesti törzskapitány

karitatív parancsnok

 Nógrád megyében Balassagyarmaton szolgálnak a me-
gyei vezetők és a megye aktív tagjai is itt működnek a 16-
os Honvéd Katonai Hagyományőrző csoportban. A cso-
port tagjai között öt vitézünket is megtalálhatjuk, akik az 
első és második világháborús, balassagyarmati csehkive-
rő, valamint az 1956-os forradalmi események emlékének 
méltó ápolását tűzték ki célul. A rendezvényeken aktívan 
részt vesznek, sok esetben, mint  szervezők. 

 2017-ben  január 12-én szerveztük a  megemlékezést az 

uryvi áttörés évfordulójának alkalmából a balassagyarma-
ti katolikus nagytemplom falán elhelyezett emléktáblánál.

 Január 29-én, Balassagyarmaton a csehkiverésre, és az 
Ipoly bal partjának a megszálló cseh intervenciós csapa-
tok kiűzésére emlékeztek a városi rendezvénysorozaton 
díszőrség állítással és koszorúzással a katonatemetőben, 
az elesett katonai és polgári hősök sírjainál, a vasútállo-
máson és a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emlék-
táblánál emlékeztünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy az 

Karitatív Részleg

Nógrád Megyei Törzskapitányság
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egész napos eseménysorozaton főkapitány úr és kísérete 
is részt vett. Az emelkedett hangulatú ünnepnapot megyei 
állománygyűléssel zártuk.

Március 15-én koszorúztunk és díszőrséget álltunk a vá-
rosi megemlékezésen.

Előadást tartott az I. világháború fegyvereiből és szemé-
lyi felszereléseiből, harcmodorából vitéz Bakos Gyula és 
édesapja a Szondi György Ipari Szakmunkásképző Inté-
zetben, ahol a hallgatóság sokatmondó figyelemmel és el-
ismeréssel hallgatta hagyományőrzőinket.

Május 2-án tartották a 16-os honvédek az ezrednapjukat. 
A lassan ismét hagyománynak számító ezrednapot katonai 
tiszteletadással ünnepeltük a 16-os honvéd szobornál.

Május 6-án meghívást kaptak hagyományőrzőink Szűgy 
községbe ahol az I. világháború fegyvereiből és személyi 
felszereléseiből, harcmodorából tartottak ismét bemutatót.

Május utolsó vasárnapján a méltatlanul háttérbe szorított 
magyar hősök napját ünnepeltük szintén saját szervezésű 
rendezvény keretében. Idén Monorra és Balassagyarmatra 
is kaptunk meghívást, ahol a megemlékezéseken díszőr-
séget állítottunk és koszorúztunk. A napot a Palóc Múze-
umban zártuk, ahol vitéz Bakos Gyula tartott előadást az 
Osztrák-Magyar Monarchia I. világháborús hadfelszere-
léséből.

Június 2-án Kerekharaszton vettünk részt egy nem min-
dennapi emlékhely átadásán, ahol a Vitézi Rend az egyko-
ron kiosztott vitézi telkekből léthozott település fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. 

Trianon. Magyarország tragédiájának évfordulóján dísz-
őrséget álltunk a balassagyarmati vitézek által újjáépített 
Ipoly menti Országzászlónál rendezett megemlékezésen, 
majd részt vettünk a fáklyás felvonuláson is nemzeti tra-
gédiánkra emlékezve. A felvidéki Ipolyvarbón vettünk 
részt díszőrség állítással és koszorúzással a trianoni meg-
emlékezésen vitéz hagyományőrzőinkkel.

Az Országos Vitézi Találkozón úgy érzem a Nógrád me-
gyei törzs ismét eredményesen gazdagította a programot. 
Hagyományőrzőink részt vettek a megnyitón, majd a Vi-
tézi Rend relikviáit bemutató kiállítással várták a vendé-
geket. Vitéz ifj. Szakács László a Pannonia Motorkerék-
pár Múzeum oldalkocsis Pannonia motorján motoroztatta 

a bátor jelentkezőket, míg vitéz Veres Vendel Szabolcs a 
tábori konyhát üzemeltette. Dr. Halászné vitéz Szakács 
Éva gyermekfoglalkoztató asztalt rendezett be a gyerekek 
nagy örömére, Bakos Eszter különleges ruháit mutatta be.

Július 2-án Balassagyarmaton emlékmű avatáson vet-
tünk részt díszőrséggel és koszorúzással a pozsonyi csata 
emlékére.

Augusztus 12-én a gúnyhatárokon kívül rekedt Orosz-
kán jelentős magyar közönség előtt zajlottak a hadijáté-
kok. Több mozgalmas csatajelenetben vettek részt ha-
gyományőrzőink. Az igen nívós rendezvényen a nógrádi 
vitézek is szépen megállták a helyüket!

Cserháthalápon, majd egy hét múlva Őrhalomban falu-
napon tartottak kiállítást a már jól bevált első világháborús 
témában.

Budatétényen a Szent István király templom udavarán 
október 22-én kopjafa avatáson vettünk részt díszőrséggel 
és koszorúzással tisztelegvén az 1956-os hőseink előtt.

Szeptember 16-án 4 és félórás díszőrséget állt vitéz Veres 
Vendel Szabolcs és vitéz Honti Péter Ákos Alsóbodokon, 
Esterházy János újratemetésén.

A szeptember 23-i vitézavatáson a felemelő vitézavatási 
ünnepség keretében a Vitézi Rend Horthy Arany Emlékér-
mét vehette át vitéz Veres Vendel Szabolcs és vitéz Honti 
Péter Ákos.

Ugyancsak szeptember 23-án néhány vitézünk az ötöd-
jére megrendezésre kerülő Attila védvonal túrán ellenőr-
ző-áteresztő ponton szolgáltak hagyományőrző katona-
ként.

Balassagyarmaton a nógrádi vitézek által 2004-ben új-
jáépített Ipoly menti Országzászlót tette rendbe több vité-
zünk tisztítással, festéssel, drótkötél cserével. 

Az október 8-án hatodik alkalommal megrendezett vi-
téz Vastag György emléktúrára meghívást kaptak hagyo-
mányőrző vitézeink. A túra állomásain koszorúztunk vitéz 
ifj. Kisbarnaki Farkas Ferenc hadnagy kopjafájánál, majd 
a vasúti hídnál vitéz Vastagh György és Bakondy Imre tör-
zsőrmester (mindketten arany vitézségi éremmel kitünte-
tettek) emlékére.

A balassagyarmati székkapitányi ház visszaszerzéséért 
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továbbra is harcolunk minden létező eszközzel, vitéz Ve-
res Vendel Szabolcs jelentős részeredményeket ért el, re-
méljük küldetése sikerrel jár majd.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére ok-
tóber 23-án 56-os emlékpark átadásán vettünk részt dí-
szőrséggel Cserháthalápon. Vitéz ifj. Szakács László a  
balassagyarmati Fegyház és Börtön tisztjeként a fogvatar-
tottak részére rendezett be kiállítást 1956-os relikviáiból  
és tartott előadást, ahol sikerült felkelteni a fogvatartottak 
figyelmét hozzájárulva ezzel a reintegrációs munkához. 
Az ünnepléssorozatot tovább folytatva a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központban rendezett ünnepségen többek 
között Ponyi Gyula és Kiss Tamás egykori forradalmárok 

mondtak beszédet és a Balassagyarmati Színkör adott ün-
nepi műsort, a hagyományőrző vitézek szintén díszőrséget 
álltak. Ezután az ünneplő közönség átvonult a forradalmi 
emlékműhöz és emléktáblákhoz, amit megkoszorúztak a 
Vitézi Rend és a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző 
Kör nevében is. 

Halottak napi gyertyagyújtásra hívtak minden érdeklő-
dőt a balassagyarmati katonatemetőbe, hogy azok sírján is 
legyen mécses, akik a legdrágábbat adták, mégsem jár sír-
jaikhoz hozzátartozó. Katonai tiszteletadás melletti gyer-
tyagyújtást tartottunk az első- és második világháború, a 
csehkiverésben részt vett, valamint az 1956-os civil hősök 
sírjainál.

Terveink között szerepel még idén is megemlékezni a 
balassagyarmati az 1944. december 9-i frontátvonulásra, 
amit egykoron felszabadulásnak tituláltak egyesek, mi 
inkább 8-án szoktunk megemlékezni, amikor még Balas-
sagyarmat magyar kézen volt és a mieink hősiesen védték 
a várost.

Nógrádi vitézeink, magyar hazájuk és a Vitézi Rend jó 
hírnevének öregbítésén fáradoznak. Bár kis létszámú me-
gye vagyunk, de igyekszünk aktívan kivenni részünket a 
feladatokból, így sikerült elérni tagságunk  100%-os tag-
díjbefizetését is.

 
vitéz ifj. Szakács László

Nógrád megyei székkapitány

Az Úr megtestesülésének 2017. évében is kivette részét 
Pest megye a vitézi munkából. Sok feladatot végrehaj-
tottunk a tavalyi évben, így idén igyekeztünk tartani a 
színvonalat. Szinte megszámolhatatlan karitatív munka, 
megemlékezések, művészeti, kulturális rendezvények 
megszervezése áll a végrehajtott feladatok listáján. Bizo-

nyítja ezt a következő beszá-
moló:

2017. januárjában a doni har-
cokban elesettekre emlékez-
tünk a Vitézi Rend Vitézi Szék 
és a központi parancsnokság 
tagjaival a Budai várban. 

E hónapban még egy komoly 
tányéradományt jutattunk el 
egy monori óvodába, ahol na-
gyon örültek neki. „Fogyóesz-
köz” mondta az óvodavezető. 

A katasztrófavédelmi század 
központi ülésén is részt vett ál-
lományunk. 

Februárban Vitézi bálon vet-
tünk részt. 

A 60 éve elhunyt vitéz nagybányai Horthy Miklósra, 
Magyarország kormányzójára és Rendünk alapítójára is 
emlékeztünk. 

Szigethalomra rollátort jutattunk egy 16 éves fiatal le-
ánynak, aki egy autóbaleset során újra kellett, hogy tanul-
jon járni. 

Pest Megyei Törzskapitányság 
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Jan.12.-én a doni áttörésre 
emlékeztünk és koszorúztunk.

Márc.15.-én Gyulán a Petőfi 
szobornál a szabadságharc ki-
törésére emlékeztünk.

Május utolsó vasárnapján a 
hősökre.

Jún. 4-én a trianoni évforduló 
kapcsán Gyulán a székely ka-
punál gyújtottunk gyertyát és 
egy szál virággal emlékeztünk.

Békés Megyei Törzskapitányság

A kommunizmus áldozatainak napján is 
koszorúztunk. Szomorúan vettük tudomá-
sul a magyar társadalom nemtörődömsé-
gét, érdektelenségét. 

Február 18-án a 98 éves Baki Lajos bá-
csinál jártunk, aki már szinte a legutolsó 
frontot megjárt élő veterán. A látogatáson 
részt vevő nagytiszteletű Schaller Tamás 
tiszteletes úr imájában megfogalmazta, 
hogy nagyon nagy kegyelem az, hogy még 
tudunk ilyen idős emberekkel beszélgetni. 

Márciusban hatalmas festő-mázoló fel-
újító munkába kezdett a Vitézi Rend a 
szegedi GEMMA Központban.Egy szobát 
tettünk teljesen rendbe. Márciusban nem 
csak a szabadságharcra emlékeztünk központilag Göd 
városában, hanem II. Rákóczi Ferencre is emlékeztünk. 
Gödön az ünnepség után egy röpke állománygyűlést is 
tartottunk. A Vitézi Rend Karitatív Részlegével nagyon 
szoros Pest megye kapcsolata. Egy közös akció keretében 
Hódmezővásárhelyre vittünk le nagyszámú kerekes szé-
ket, rollátorokat stb. 

A katonai rendvédelmi tagozat is megkezdte munkáját. 
Az első kiképzésen a megye vitézeiből is részt vettek, s az 
egytálételt is a megye biztosította. 

A Vitézi Rend Pest megye Monoron tartotta a közpon-
ti Hősök napja megemlékezést. A nagyszámú érdeklődő 
mellett Pogácsás Tibor belügyminisztériumi államtitkár 
is megjelent, de ott volt a város egyenruhás parancsno-
ki állománya is. A díszőrséget a balassagyarmati hagyo-
mányőrző bajtársaink biztosították. 

2017. júniusában nagyszabású III. Vitézi Találkozó és 
családi nap megszervezésében és lebonyolításában segéd-
keztünk. 

Bocskai fejedelem munkásságát is méltattuk, s koszorút 
helyeztünk el a monori emlékhelyénél. 

A trianoni gyalázatra emlékezve látogattuk a megye ren-
dezvényeit és helyeztük el az emlékezés koszorúit, gyúj-
tottuk meg a fájdalom gyertyáit. 

A Vitézi Rend vitézavatásának megszervezésében is so-
kat munkálkodott és segített Pest megye. 

A karitatív munka végzése is folyamatos volt. Az évben 
többször is, 600 kg-ot meghaladó kupakot vittünk a szege-
di GEMMA Központba. 

Monoron és Zsámbokon központi rendezvényként hősök 
sírjait tettük helyre, takarítottuk meg, s láttuk el nemzeti 
színű szalaggal. Friss virágot is „kaptak” elhunyt katoná-
ink. 

Nyárbúcsúztató gyanánt főzőversenyen találkoztunk és 
vettünk részt Csömörön. 

Október 23-án ismételten emlékeztünk, koszorúztunk. 
A Vitézi Rend Pest megye több ízben szervezett előadá-

sokat, a Rendünkről és a Szent Korona tanról is.
Az év még nem ért véget, mert ismételten csokoládé 

gyűjtésbe kezdünk a korházban betegeskedő gyermekek 
számára, készülünk az adventi tiszti ülésre, s a megye tisz-
ti értekezletére, feladatszabására. 

Utána advent, s karácsony, s újév. Új feladatok várnak 
ránk, vitézekre, nemzetünk s édes hazánk gyámolítására!

vitéz Kiss Zsolt 
Pest megyei széktartó
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Jún. 10-én az országos vitéztalálkozón vettünk részt.
Aug. 29-én Nagyszalontára látogattunk és megnéztük a 

város nevezetségeit, koszorút helyeztünk el Arany János 
szobránál.

Okt. 6-án Gyulán a vár mellett a honvéd tiszti emlékmű-
nél emlékeztünk az aradi vértanúkra.

Okt. 23-án a gyulavári kopjafánál róttuk le kegyeletün-
ket a szabadságharc hősei előtt.

December 2-án az adventi tiszti Ülésen veszünk részt.

 vitéz Lovász László
 székkapitány

2017 ősze örömtelien kezdődött a Vitézi Rend Veszprém 
megyei tagjainak számára. Egy rövid megbeszélést kö-
vetően megyénk vitézei közül néhányan meghatároztuk, 
milyen feladatokat fogunk végrehajtani az adott évben. A 
fő prioritásnak egymás megismerését, az egységgé ková-
csolódást jelöltük meg és még azt, hogy alakuljon ki egy 
erős mag és tanuljunk meg megfelelően együttműködni az 
alapfeladatokban, majd miután ez sikerül elkezdhetjük az 
egyéb tevékenységeket is, mint például hadisír gondozás 
és jótékonykodás.

Az első megjelenésünk a Veszprém megyei 1956-os 
megemlékezéseken volt. Három településen képviseltet-
tük magunkat. Vitéz Orbán Imre Csabrendeken koszorú-
zott, vitéz Németh Zsolt a Magyar Csendőr Bajtársi Egye-
sület tagjaként Tapolcán vett részt megemlékezésen, míg 
Szócsinné vitéz Léber Ottília velem, vitéz Légrádi Csaba 
vitézi hadnaggyal helyezte el az emlékezés koszorúját 
Veszprémben a megyei megemlékezésen.

Az október 23-i megemlékezéseket követően Budapes-
ten képviseltettük magunkat II. Rákóczi Ferenc újrateme-
tésének 111. évfordulója alkalmából rendezett istentiszte-
leten a Szent István Bazilikában.

Személy szerint nagy örömmel tölt el, hogy a Veszp-
rém megyében lévő vitézség fejlődik és gyarapodik, hi-
szen Szócsinné vitéz Léber Ottília az idei avatáson lépett 
Rendünk soraiba. Bízom abban, hogy a megyében sikerül 
létrehozni egy olyan kemény magot, akikre és akikkel épí-
teni lehet, a terveink jövőbe mutatóak és hosszútávúak. 
Mint ahogyan azt már a beszámoló elején is említettem, 
hosszú távon azt szeretném elérni, hogy idővel az alap te-
vékenységeken kívül a megyénk képes legyen jótékony-
kodási és hadisír gondozási feladatok ellátására is.

vitéz Légrádi Csaba 
vit. hadnagy

Célunk volt a tagság fizetési moráljának,  aktivitásának  
növelése,  létszámunk bővítése  az arra érdemes új tagok 
felvételével. Továbbá célunk volt az is, hogy a megyei és 
hadnagyi vitézi élet vonzóbb, színesebb legyen. E céljaink 
irányában az előrelépések megtörténtek.

Tavasszal sikeres lőgyakorlatot tartottunk érdeklődő vi-
tézeinknek és családtagjaiknak.

Az év során ott voltunk, ahol kellett! Rendszeresen részt 
vettünk nemzeti ünnepeinken, katonahőseink emlékhe-
lyein megtartott megemlékezéseken, koszorúzásokon 
Győrött, Csornán, Sopronban.

Veszprém Megyei Törzskapitányság

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Törzskapitányság

Szócsinné vitéz Léber Ottília 
és vitéz Légrádi Csaba vitézi hadnagy Veszprémben 

az október 23.-i megemlékezés után
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Komárom-Esztergom Megyei 
Törzskapitányság

Emléktáblákat avattunk Győr Megyei Jogú Város alpol-
gármesterével, Dr. Fekete Dávid úrral és a Győri Honvéd 
Hagyományőrző Egyesülettel.

A városban megmentett Frigyes laktanya - Leier City 
Center és Vadászlaktanya-Plaza Hotel épületeken elhe-
lyezett emléktáblák emlékeztetnek arra, hogy Győr min-
dig  jelentős katonaváros volt. 

Tevékenyen részt vettünk az Országos Vitézi Találko-
zón is. A találkozón vitéz lg. Kulcsár Béla harmonikamű-
vész rendtagunk katonanótákkal színesített, színvonalas, 
vetítőképes előadást tartott az I. és  II. világháború had-
színtereiről. Szintén színvonalas könyvbemutatót tartott 
Sipos Sándor hagyományőrző írónk, „Az utolsó magyar 
katonai lovag” c. könyvéről, amely a magyar vitézség-
ről, lovagrendekről és a Katonai Mária Terézia Rend-el 
kitüntetett vitéz Oszlányi Kornél  vezérőrnagy  életéről 
szól.

Katasztrófavédelmi alegységünk szeptemberben állo-
mánygyűlést tartott.  V. Peterdy György Ferenc alegység-
parancsnok minősítő vizsgára hívta a tagokat, melynek 
a helyi katasztrófavédelemi igazgatóság által egyeztetett 
időpontja 2018. március. A minősítő vizsgán a már mi-
nősítéssel rendelkező tagokon kívül az egész állomány  
részt vesz.

vitéz Fülöp Jenő
törzskapitány

Megemlékezés és koszorúzás a doni katasztrófa 74. év-
fordulójáról Kisbér 2017. 01. 12. 

Megemlékezés és koszorúzás a Szent Korona Komárom-
ban tartózkodásának és V. László születésének 577. évfor-
dulójáról (1440. 02. 20.) Észak-Komárom 2017. 02. 20. 

Megemlékezés Esztergomban, a Búbánat völgyben 
lévő Szamárhegyen elesett több mint 110 honvéd sírem-
lékénél 2017.03. 18. 

Megemlékezés az 1919-es sikertelen komáromi áttörés 
áldozatairól Komárom 2017. 05. 01. 

Megemlékezések és koszorúzások megyeszerte a ma-
gyar hősök emléknapján Mocsa május 28. 

Megemlékezés és koszorúzás Komáromban fáklyás 
felvonulással a trianoni békediktátum 97. évfordulójáról 
Komárom 2017. 06. 04.

Részvétel az Országos Vitézi Találkozón, siker a főző-
versenyen (I. helyezés), sikeres kispuskás lövészbemuta-
tó és célba lövő verseny. Budapest 2017. 06. 10.

Megemlékezés és koszorúzás Esztergomban az elesett 
tűzszerészekről 2017. 07. 18.

Megemlékezés a Szent István napról, Szent Jobb kör-
meneten való részvétel Budapest 2017.08.20.

Részvétel a vitézavatáson, ahol megyénkben 3 új tagot 
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vettünk fel tagjaink közé (Szénássy Csaba, Nagy Ferenc, 
Nagy Péter Ferenc) és rendtársaink Horthy Bronz Emlé-
kérmet és Horthy Ezüst Emlékérmet vehettek át.

Megemlékeztek a tagok megyeszerte az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 61. évfordulójáról.

Megemlékezés a Majkon eltemetett II. vh-ban elesett 
katonáktól. 2017.10.26. 

Megemlékezés Komáromban  az 1938-as I. bécsi döntés 
79. évfordulójáról, amikor is a Felvidék egy része visz-
szakerült Magyarországhoz, és vitéz Horthy Miklós Kor-
mányzó a honvédek élén személyesen ment keresztül a 
két komáromot összekötő Duna-hídon, hogy Észak-Ko-
máromban a Klapka téren beszédet mondjon. 

Megemlékezés, emléktábla avatás és koszorúzás Ko-
cson, Paizs János koronaőr százados  tiszteletére 2017. 
11.12. 

vitéz Nagy Miklós
törzskapitány

A  Vitézi Rend Heves Megyei Törzskapitánysága 2017.
október  28-án Egerben tartotta az éves értékelő állo-
mánygyűlését.

Szalai Attila törzskapitány beszámolójában előadta, 
hogy Heves megye jól teljesítette  a kitűzött célokat.

Egyre szorosabb kapcsolatot sikerült a megye város 
vezetőivel létesíteni. Sikeres pályázatokkal  anyagi tá-
mogatás keretén belül, színvonalasok lettek  a kegyeleti 
megemlékezések.

Karitatív  tevékenységet tekintve a kéréseknek megfe-
lelően  nagy  mennyiségű ruha, könyv, édesség, tartós 
élelmiszer  került átadásra.

Személyi kérdések tekintetében jónak mondható, hogy 
ez évben öt fő lett avatva továbbá  három fő kapott kitün-
tetést  munkája elismeréseként.

Külön figyelmet érdemel, hogy Hatvan város mellett 
lévő vitézek által alapított Kerekharaszt községben  az 
önkormányzattal közösen emlékmű avatására került sor 
a trianoni megemlékezésen. Az emlékmű létrehozására 
a Heves megyei törzskapitányság  sikeres pályázat útján 
400.000 Ft-ot kapott.

Az ünnepség fővédnöke Szabó Zsolt  államtitkár, a tér-
ség országgyűlési képviselője volt aki beszédében mél-
tatta az ünnepség jelentőségét.

Beszédet mondott vitéz Szalai Attila törzskapitány is, 
aki ismertette a község vitézi történetét.

Az ünnepségen részt vett a Nógrád megyei törzskapi-
tányság vezetése akik biztosították a korhű díszőrséget.

vitéz Szalai Attila
törzskapitány

Január 12. doni áttörés megemlékezés Hajdúszobosz-
lón, koszorúzás

Február 11. budai kitörés Hajdúszoboszlón koszorúzás. 
Budapest, Vitézi bál.

Február28. Megyei tiszti értekezlet, Debrecenben.
Március 15. koszorúzás Hajdúszováton.

Március 31. állománygyűlés, Debrecenben a  Méliusz 
könyvtárban, főkapitány úr jelenlétében.

Április 13.  Hajdúszovát katasztrófavédelmi gyűlés.
Április 28.  szejdi dúlás emlékére koszorúzás Hajdúszo-

boszlón.
Májusban gyermektakarók adományozása hat helyszínen.

Heves Megyei Törzskapitányság

Hajdú-Bihar Megyei 
Törzskapitányság
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Bács-Kiskun Megyei 
Törzskapitányság

Június 4. trianoni megemlékezés Debrecenben.
Június 10. III. országos vitézi találkozó Budapesten.
Augusztus 12. a kabai katasztrófavédelmi egység ren-

dezvényén segítettünk.
Szeptember 9. hajdúszoboszlói tűzoltó versenyen és be-

mutatón vettünk részt.
Szeptember 12. a megyei hadkiegészítő parancsnok-

ságon ünnepélyesen aláírtuk az önkéntes területvédelmi 
tartalékos szerződést 3 fővel.

Szeptember 23. vitézavatás Budapesten, 10 főt avattak 
Hajdú-Bihar megyéből.

Szeptember 27-től–október 3-ig önkéntes területvédel-
mi tartalékosi kiképzésen vettünk részt 3 fővel. Tartalé-
kos lehet minden büntetlen előéletű magyar állampolgár, 
aki az egészségügyi teszten megfelel és vállalja a szolgá-
latot, 65 éves korig/

Október 6. Debrecenben koszorúzás.
Október 7. Hajdúszováton önkéntes tűzoltókkal közös 

főzés a falunapon.
Október 20-21. katasztrófa védelmi egység minősítő 

Hajdúszoboszlón a kiképző bázison.
Október 23. Hajdúszoboszlón és Debrecenben koszo-

rúzás.
November 1. koszorúzás katonai emlékműnél Hajdú-

szováton.

vitéz Antal Csaba 
törzskapitány

A törzskapitányság 
2017 évre kitűzött cél-
jai sorába elsődlege-
sen az arra rászorultak 
megsegítését tűzte ki. 
Évek óta adományo-
zunk tűzifát és élelmi-
szert az egész megye 
területén. Kiemelten 
szeretném megemlíteni 
vitéz Tiszaugi-Szabó 
Tamás törzskapitaány 
urat, kinek már több 
éve segítünk a téli tűzi-

fa adománnyal. Sajnos már nincs köztünk, az Úr magá-
hoz rendelte. Emléke, velünk maradt írásai, hátrahagyott 
könyvei bizonyítják munkásságát, magyar elhivatottsá-
gát, hazaszeretetét.

Egyéb összefogásra is sor került több alkalommal. A 
Szent Ferenc Alapítványt ez évben is több alkalommal, 
konyhai munkával kb. négy tonna élelmiszerrel, ruhával 

egyéb eszközökkel tá-
mogattak.

A székelyhídi gyer-
mekotthont v. Kom-
lósi Mihály főzőtanfo-
lyamot, főzőversenyt 
szervezett, vállalt fel. 
A versenyhez szük-
séges anyagi, tárgyi 
(alapanyag, főzőállvá-
nyok, bográcsok) esz-
közök beszerzését úgy 
a rendi tagok, mint 
magán támogatók ki-
magasló emberi támo-
gatása biztosította.

Szeptemberben felkérésre Székelyhídon Böllérfeszti-
vált rendeztünk. 

vitéz Komlósi Mihály
kulturális székkapitány
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A Vitézi Rend Csongrád Megyei Törzskapitányságá-
nak tagsága 2017-ben is, mind karitatív tevékenységben, 
mind a hagyományok ápolásában ismét szinte erején fe-
lül teljesített. Tette ezt egy olyan szélsőségesen baloldali 
városi diktatúrában, ahol a demokrácia nyomait is alig 
lehet már megtalálni. Szeged baloldali vezetése évek óta 
ott tesz keresztbe Rendünknek, ahol csak tud. Ennek el-
lenére a Csongrád megyei törzs idén is hősiesen vette az 
akadályokat, igyekezett főként a megyei önkormányzat 
által szervezett rendezvényeken, állami intézményekben, 
illetve más településeken jelen lenni, részt venni a me-
gyén belül.

Rögtön januárban a Homokháti Szociális Központba, a 
szomszédos Ásotthalomra vittünk gurulós járókereteket, 
megkönnyítve ezzel az ott élő idős emberek mindennap-
jait.

Ha március eleje, akkor nőnap! Nem éppen egy keresz-
tény konzervatív ünnep, de a szocializmus szűk évei hoz-
zászoktattak minket, hát ünneplünk. 

Rendünk a Szegedi Klinikák Gyermeksebészeti és 
Idegsebészeti Osztályán valamint a Gyermek Ambu-
lancián szolgálatot teljesítő, módfelett csinos hölgyeket 
lepte meg egy szál virággal, munka közben, szinte várat-
lanul. Az első meglepetés után, ahogy Rendünk tagjai dí-
szmagyarban, bokájukat összevágva köszöntötték a höl-
gyeket, óriási meghatódottság és öröm látszott a hölgyek 
szemében, mely már nem is annyira nekünk szólt, hanem 
egy csodálatos eltűnt világnak, melyet a kormányzó úr 
dicső tevékenysége fémjelzett és ahol a nőket még höl-
gyekként tisztelték. No meg is jelent rá pár napra a helyi 
újságban egy gúnyos cikk, miszerint készül egy mellszo-
bor, valamint a szegedi Hősök kapuja diadalív freskója 
mellett, a kormányzóról elnevezett erdei sétány is „színe-
síti’ Szegedet, melyet Ótott Ferenc, a Horthy csónakház 
tulajdonosa saját költségén építtetett.

Még el sem értük március idusát s egy országos rendi 
összefogás bontakozott ki a Gemma fejlesztő iskola ré-
szére, ahol egyébként több, mint 60 agysérült gyermek, 
mint Szeged város mostohája küzd a fennmaradásért. A 
Vitézi Rend Csongrád megyei és  Pest megyei törzskapi-
tánysága összevonta seregeit mert sürgős segítségre volt 
szükség! A fegyvernem azonban ezúttal ecset, pakli, flex, 
glettanyag volt és a Vitézi Rend megyéken átsugárzó ere-
je ezúttal is nagyot alkotott!

A 48-as szabadságharcra a Csongrád megyei önkor-
mányzat meghívásának tettünk eleget, melyet egy kelle-
mes találkozás, baráti beszélgetés, sőt együtt koszorúzás 
koronázott Tőkés László EP képviselő lelkész úrral, aki 

ezután nagyon büszkén kért fényképezkedést rendünk 
tagjaival.

Azonban nem telhet el még a március jótékonyság 
nélkül, Szegeden két szociális intézménybe, Hódmező-
vásárhelyen egy idősek otthonába tudtunk a Központi 
törzs segítsége által kerekes székeket adományozni, ahol 
a hódmezővásárhelyi városi tv még riportot is készített 
velünk, ezzel is méltón ismerve el a Vitézi Rend hathatós 
karitatív tevékenységét!

Az április már csendesebben telt. Tragikus hirtelenség-
gel elhunyt őrmesterünket és barátunkat gyászoltuk és ez 
a tavaszi állománygyűlésünkre is rányomta bélyegét. Or-
szágos gyűjtést szerveztünk a temetésre, melyet nagyon 
sok rendtársunk az ország különböző városaiból is támo-
gatott! Isten áldja őket érte! 

Átadtuk a díszokleveleket a Gemma iskola építkezésén 
végzett áldozatos munkákért azután elcsendesedve imád-
koztunk Misi barátunkért.

Május a kupakgyűjtés lázában telt! Több mint 300 kg (!) 
kupakot adtunk át a Gemma Szociális Szolgáltató Köz-
pont és Fejlesztő Iskola részére. Ez azonban már orszá-
gos érdem. A hónap végen pedig meg tudtuk ünnepelni 
a Gemma iskola második emeletének műszaki átadását, 
ahová díszvendégként voltunk hivatalosak és ahol kis ka-
détunk, az elhunyt Gyaraki Bogiról még emlékélmény-
szobát is elneveztek.

Szegeden minden évben megemlékezünk, így az idei 
évben kilencedszer is megtartották a szegedi civilek a 
nemzeti hadsereg megalakulásának évfordulóját! A Vi-
tézi Rend Csongrád Megyei Törzskapitánysága is részt 
vett az öt állomásból álló „tárogató szóra történő” fel-
vonuláson, melynek a Horthy csónakházon volt utolsó 
állomása. A több mint 6 km-es távot az idősebbek lovas 
kocsin tehették meg. Köszönettel tartozunk a nemzeti 

Csongrádi Megyei 
Törzskapitányság
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A Vas-Zala Megyei 
Törzskapitányság 

hadsereg első világháborút becsülettel kiszolgáló „öreg” 
obsitosainak és Horthy kormányzó urunknak, hogy leg-
alább ez a csonka ország megmaradt nekünk! Dicsőség 
a hősöknek!

Rendünk kiemelt vendégként kapott meghívást a 
Csongrád Megyei Önkormányzat Szent István napján, a 
nemzeti ünnep alkalmából szervezett programokra, me-
lyen köszönettel részt is vettünk Ópusztaszeren.

Nem sokkal ezután adományokat, nevezetesen isko-
latáskákat adtunk át Ásotthalmon a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek az iskolakezdésre, s ahogy Ásotthalom 
polgármestere köszöntőjében a Vitézi Rendnek elmond-
ta: „Magyar szolidaritás nélkül nem lesz feltámadás, mert 
minden magyar felelős minden magyarért. Ha mi nem 
szeretnénk népünket, kitől várhatnánk el, hogy szeresse?”

Az őszi állománygyűlésen látogatást tett nálunk a fő-
kapitány úr és a főszéktartó úr. A tiszteletteljes proto-
kollüdvözlések után meghitt, baráti hangulatban zajlott 
a Vitézi  Rend Csongrád Megyei Törzskapitányság  év-
záró állománygyűlése Szegeden. A főkapitány úr való-
ban lélekemelő beszéde mindannyiunknak új erőt adott 
a további munkához, köszönet érte! Köszönjük továbbá 
vitéz Varga László főszéktartó úrnak a kiváló instrukció-
kat és praktikus tanácsokat! 

Gratulálunk újonnan kinevezett tisztjeinknek: vitéz Lő-
csei Dezső hadnagy úrnak és vitéz Hajdú Károly őrmes-
ter úrnak! 

Nem utolsósorban köszönet továbbá a rendtársaknak 
egész évi munkájukért! Az idei évet a szokásos karácso-
nyi ételosztással zárjuk a rászorultak részére. 

dr. vitéz Ótott Ferenc
törzskapitány

A Vitézi Rend Vas-Zalai Törzskapitánysága 1993 óta 
működik. Én vagyok a harmadik vezetője, 2008 óta töl-
töm be ezt a posztot. Tisztikarunk nyolc éve állandó, fluk-
tuáció nem jellemez bennünket, két székkapitánysággal, 
hat hadnagysággal működünk. Sajnos 2007-ben minket 
is elért a „szakadás”, és főleg Zala megyében több fél-
revezetett, félre tájékoztatott tagtársunk távozott tőlünk. 

64 vitézi rendtársunk van, mindenki várományosként, 
azaz felmenői hősiessége révén került a rendbe. Lehet, 
hogy többen lennénk, ha tiszteletbelieket is avatnánk, de 
eddig erre nálunk nem került sor. Évente 2-3 új taggal 
bővülünk, természetesen távoznak is közülünk. Most te-
mettük Fekete Iván nemzetes urunkat, aki 17 évesen (!) 
a Szent László hadosztály utász zászlóaljával részt vett a 
Balatonmelléki harcokban. Később koholt vádak alapján 
1948-ban elítélték, és 1955-ig a Szovjetunióba deportál-
ták.

Törzskapitányságunk részt vesz az állami ünnepsége-
ken, és az egyéb megemlékezéseken. Minden esetben 
koszorúzunk, illetve felkérésre többször mondhattam 
ünnepi, emlékező beszédet. Jó a kapcsolatunk a társ 
szervekkel – rendőrséggel, katonasággal, katasztrófavé-
delemmel, és a hagyományőrző egyesületekkel. A törzs-
kapitányság méltó helyen a szombathelyi egykori huszár-
laktanya főépületében található, itt tartjuk üléseinket is!

Idén részt vettünk a III. Országos Vitézi Találkozón, 
amit nagyon jó kezdeményezésnek tartottunk, a főző-
versenyt meg is nyertük, a főszakácshelyettesem, Fejes 
Zoltán széktartó úr volt.

Vas megye nem egy kuruc térség, ahogy szoktuk mon-
dani Bécs közel van /volt/. A színkatolikus nemességünk 
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nagy része is – sajnos, vagy szükségszerűen – Habsburg 
párti volt. Irigykedve nézem a Dunától keletre lévő terü-
letek magyar összefogását, eseményeit, rendkívül fontos 
tevékenységet folytatnak – gratulálok is nekik -, mife-
lénk hasonló rendezvények esetén hamar előveszik a 
nacionalista megbélyegzést! Azért adtunk három minisz-
terelnököt az országnak, az már a tragikus történelmünk 
része, hogy kettőjüket is kivégezték. Batthyány Lajosról, 
és Bárdossy Lászlóról van szó, utóbbiról még azt sem 
tudjuk, hogy hol nyugszik. A Bárdossy család sírboltjá-
hoz azért minden évben kilátogatunk.

Bízom abban, hogy rendünk, a Vitézi Rend megújulva, 
és tovább erősödve betölti azt a szerepet, amit az alapító 
Horthy Miklós szánt neki!

vitéz lovag Kovács Jenő
törzskapitány

A B-A-Z  Megyei Törzskapitányság  ebben az évben is 
teljesítette a 2017. évi munkatervében szereplő progra-
mokat:

•  Január 8-án a 2. magyar hadsereg doni katasztrófá-
jának emlékére celebrált szentmisén vettünk részt a 
Szent Anna templomban

•  Január 29-én ökumenikus ünnepi megemlékezést tar-
tottunk a málenkij robotra elhurcoltak tiszteletére Di-
ósgyőrben

•  Február 10-én a Múlt-Kor előadássorozatunkban 
Kositzky Attila nyugalmazott dandártábornok tartott 
előadást  ”A vadászpilóta magánya” címmel

•  Március 10-én a Múlt-Kor előadássorozatunkban vi-
tézlovag Mireisz Tibor tartott előadást a „Szent Koro-
na küldetése a magyar nemzet számára” címmel

•  Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 168. évfordulója alkalmából koszorúztunk az 
Erzsébet  téren

•  Május 10-én a Múlt-Kor előadássorozatunkban Dr. 
Mayer Krisztina: „Tűzoltók, erőszakos cselekmény 
elkövetők és extrém sportolók személyiség lélektani 
vizsgálata” című előadásán vettünk részt

•  Május 31-én a Hősök Napja alkalmából a miskolci 
Hősök temetőjében róttuk le kegyeletünket

•  Június 4-én, a legnagyobb nemzeti gyásznapunkon a 
miskolci Országzászlónál helyeztük el koszorúnkat

•  Június 16-án Rostás László városunk főépítésze a 
Múlt-Kor előadássorozatunkban tartotta meg a „Szak-
rális építészet” című előadását

•  Július 28-án kihelyezett állománygyűlést tartottunk 
vitéz Csorba János birtokán

•  Augusztus 20-án Szent István királyunk és az új ke-
nyér ünnepi megemlékezésein vettünk részt a miskolci 
Országzászlónál és koszorúztunk a felsőhámori Szent 
István szobornál

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Törzskapitányság
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Felvidéki törzskapitányságunk vitézeinek egy csoportja 
2017. február 11.-én Budapesten a Benczúr házban Vi-
tézi bálon vett részt, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 

Márciusban a Vitézi Rend felvidéki katasztrófavédel-
mi századának tagjai a téli időszak elteltével elvégezte a 
bevetési eszközök és motoros fecskendők karbantartását 
közösen az önkéntes tűzoltókkal. Úgyszintén áprilisban 
heti két alkalommal közösen a tűzoltókkal gyakorlatoz-
tunk és készültünk a körzeti tűzoltóversenyre. Április 
1-én Nagymad községben a Csatos panzióban került sor 
a Vitézi Rend felvidéki törzsének állománygyűlésére. 
Az állománygyűlésen nemzetes Dr. vitéz   Nagy Frigyes 
és nemzetes vitéz László Gábor a Vitézi Rend Felvidé-
ki katasztrófavédelmi századának parancsnoka mond-
tak beszámolót. Az állománygyűlésünkön Budapestről 
jelen voltak nemzetes vitéz Varga László főszéktartó úr 
és nemzetes vitéz Tolcsvay Béla. A Főszéktartó úr vitéz 
László Gábornak a Felvidék hadnagya kinevezést adott 
át. 

Májusban Alistál községben részt vettünk a körzeti tűz-
oltóversenyen. 

Június 10-én Dr. vitéz Nagy Frigyes törzskapitány veze-
tésével egy autóbusznyian felvidéki törzskapitányságunk 
vitézei és családtagjai részt vettek a III. Országos Vitéz-
találkozón, ahol vitézeink egy csoportja bekapcsolódott a 
főzőversenybe és a bográcsfőző verseny leves kategóri-
ában a III. helyezést hozta el, valamint Steiger Nikoletta 
pedig a vitézek szépe versenyen II. helyezést érte el. 

Június 18-án nemzetes vitéz ifj. László Gábor rajpa-
rancsnok vezetésével a felvidéki katasztrófavédelmi szá-
zadunk tagjai és a nagymadi ÖTT közösen részt vettek az 
Iveco Daily tűzoltóautók bevetési gyakorlatán. 

Szeptember 9-én a dunaszerdahelyi járásbeli Csalló-

köznádasd ÖTT tűzoltóknak felkérésére századunk tagjai 
további kilenc község önkéntes tűzoltóival taktikai gya-
korlaton vettünk részt, ahol egy begyulladt szemétdomb 
lángjainak likvidálása volt a feladatuk. Ezen a gyakorla-
ton részt vett és szemlét tartott a dunaszerdahelyi járási 
tűzoltó és mentőszolgálat igazgatója Dr. Csandal Tibor, 
Kovács Béla dunaszerdahelyi ÖTT járási parancsnoka, a 
dunaszerdahelyi ÖTT területi titkára Czajlik Jenő tábor-
nok és vitéz László Gábor felvidéki katasztrófavédelmi 
század parancsnoka. 

Szeptember 23- án Budapesten voltunk a Vitézavatáson 
nemzetes Dr. vitéz Nagy Frigyes vezetésével. A felvidé-
ki törzset vitéz Mikóczy Dénes, Dr. vitéz Bognár József 
székkapitány úr, vitéz Sidó János esperes, vitéz László 
Gábor hadnagy, vitéz ifj. László Gábor képviselték. Egy 
új vitézünk lett avatva, Dr. vitéz Bognár József és vitéz 
ifj. László Gábor kitüntetésben részesült. A főkapitányúr 
Vitéz László Gábor hadnagyot Felvidék székkapitányává 
nevezte ki. Ezen tevékenységeinken kívül a Vitézi Rend 
felvidéki törzskapitányságának vitézei és a felvidéki ka-

tasztrófavédelmi század tagjai számos nemzeti ünnepsé-
gen, megemlékezésen, községi hagyományőrző és egyéb 
kulturális rendezvényen vettek részt, segédkeztek és kép-
viselték a Vitézi Rendet. 

vitéz László Gábor 
székkapitány

Felvidéki Törzskapitányság

•  Szeptember 23-án a Budapesten megrendezett III. Or-
szágos Vitéz Találkozón vettünk részt

•  Szeptember 24-én az I. világháborúban elesett 204 di-
ósgyőri hős tiszteletére tartottuk ökumenikus ünnepi 
megemlékezésünket a diógyőri I. világháborús Hősi 
emlékműnél

•  Október 6-án a miskolci Batthyány táblánál tiszteleg-
tünk az aradi 13 vértanú előtt

•  Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadság-

harc mártírjaira emlékeztünk a miskolci Hősök terén 
és vettünk rész a Miskolci Nemzeti Színházban tartott 
díszelőadáson

•  Október 30-án a miskolci Kolera temetőben emlékez-
tünk a galíciai fronton megbetegedett és megsebesült 
katonák tiszteletére elhelyezett emléktáblánál

vitéz Csantavéri Tivadar Károly
székkapitány
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„A hagyományt nem ápolni kell,
Hisz nem beteg, 
nem is őrizni, mert nem rab.
Hagyományaink
Csak akkor maradhatnak meg,
ha megéljük őket.”
   /Sebő Ferenc/

Sorsdöntő időket élünk! Most rajtunk, keresztényi hi-
tünk erején múlik a jövőnk. Ezért tegyük meg az első lé-
pést édes hazánk feltámadásáért. Adjunk példát és kínál-
junk reményt nemzetünknek, igaz keresztény hitünkkel 
pedig mutassunk irányt Európának!

A Vitézi Rend Háromszéki Törzskapitánysága az „IS-
TEN, HAZA, CSALÁD” eszmeiségre próbálja építeni 
munkáját. Ezért rendszeresen közösen részt veszünk is-
tentiszteleteken, szentmiséken. 

Fontosnak tartjuk, hogy nemzetünk jeles ünnepein 
megjelenjünk, de nemcsak az ünnepeken, hanem azon a 
sok, számunkra szomorú napon, amikor megemlékezünk 
hőseinkről, őseinkről. Ezen eseményeken elhelyezzük a 
kegyelet koszorúit és egy-egy szál gyertyát is meggyúj-
tunk példaképeink emlékére.

A kegyelet virágainak elhelyezése mellett hangsúlyt 
fektetünk az elhanyagolt emlékművek, síremlékek gon-
dozására is.

Szoros kapcsolatot ápolunk a 11. Székely Határőr Hu-
szárezred és a 85. Honvéd zászlóalj hagyományőrzőivel. 
Közös rendezvényeken veszünk részt: doni megemléke-
zés, huszárakadémia, március 15-e, Úz völgyi megemlé-
kezés, őszi hadjárat.

Ugyancsak a közös cél érdekében jó viszonyt ápolunk 
a Vitézek Történelmi Rendje tagjaival, rendezvényeken 
közösen jelenünk meg és méltóképpen képviseljük a Vi-
tézi Rend eszmeiségét.

A Vitézi Rend Háromszéki Törzskapitányságának, azon 
belül a Sepsziszéki Székkapitányságnak a tevékenysége 
szerteágazó és sokkrétű.

Minden év elején rendszerséggel megemlékezünk a 
doni katasztrófa áldozatairól, minden év februárjában 
családias hangulatú évnyitó ünnepséget szervezünk, de 
nem másodsorban mindig kegyelettel emlékezünk a kor-
mányzó úr halálának napján.

Márciusban részt vettünk Bibarcfalván a szabadságharc 
emlékére szervezett istentiszteleten, Sepsiszentgyörgyön 
részt vettünk a központi rendezvényen. Május utolsó va-
sárnapján, Hősök napján a kegyelet virágait helyeztük el. 
Júniusban a tagság egy része jelen volt a III. Országos vi-
tézi találkozón, megemlékeztünk a trianoni gyásznapon, 
valamint Bibarcfalván kopjafa avatáson vettünk részt.

Május hónap rendünk életében nagy előrelépést hozott, 
hiszen ebben a hónapban megalakult nálunk is a kataszt-
rófavédelmi század.

A Vitézi Rend életében a legfontosabb ünnep a vitéza-
vatás. Idén is sikerült sorainkat bővíteni és nagyon ben-
sőséges istentisztelet keretében megtörtént az új rendtár-
sak avatása valamint új kadétok befogadása. Júliusban 
kopjafát avattunk Köröspatakon, családias nap keretei 
közt.

Augusztus hónap is eseménydús volt, részt vettünk a 
Szent István napi búcsún a Perkőn és jelen voltunk Sep-
siszentgyörgyön a központi ünnepségen. Hagyománya-
inkhoz híven idén is jelen voltunk az Úz völgyi megem-
lékezésen.

Szeptember hónap is nagy jelentőséggel bírt, hiszen na-
gyon sok rendtársunk Budapesten részt vett a vitézava-
táson. Jelen voltunk Szárazajtán, ahol fejett hajtottunk a 
13 ártalan áldozat emléke előtt. Ugyancsak szeptember-
ben Zalánpatakon kopjafa állításon vettünk részt. A falu 
kiemelkedő személyiségének Bedő Lászlónak állítottak 
kopjafát a hálás utókor.

Október 6-án és 23-án jelen voltunk Sepsiszent-
györgyön a központi rendezvényeken, illetve rendünk  
képviselve volt Szentegyházas faluban, az őszi hadjára-
ton, ahol a Vitézi Rend nevében elhelyeztük az 1916-os 
emlékművön a kegyelet koszorúját. Étfalvazoltánban  

Háromszéki Törzskapitányság
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Angliai Törzskapitányság  

dr. Imreh Domokos sebészorvos emlékének állított kop-
jafát a hálás gyülekezet, itt is nagyon szép számban je-
lentünk meg.

November hónap a megemlékezéssel kezdődött, virá-
gokat, gyertyákat helyeztünk el a temetőkben és az em-
lékműveken. Főhajtással és a kegyelet virágainak elhe-
lyezésével adóztunk a földvári fogolytáborban elhunyt 
honfitársainkról.

Itt nem zárul le tevékenységünk, hiszen következik a 
december, az adventi tiszti ülés, ahol kiértekeljük az éves 
tevékenységünket, s jövő évre gondolva tervezünk. Év 
végéig még van esemény, így a szeretet ünnepe, ilyenkor 
a szerényebb anyagi körülmények közt élő embertársa-

inkra is gondolunk és lehetőségeinkhez mérten próbáljuk 
szebbé tenni számukra is az ünnepeket-

„A hagyományt nem ápolni kell,
Hisz nem beteg, 
nem is őrizni, mert nem rab.
Hagyományaink
Csak akkor maradhatnak meg,
ha megéljük őket.”
  /Sebő Ferenc/

vitéz Kelem Tibor
törzskapitány 

vitéz Kádár Ildikó
széktartó

Az elmúlt 2 évben folytattuk támogatásunkat a Man-
chester-i Zsigmond király magyar hétvégi iskola számá-
ra és ugyancsak pénzügyi támogatást kezdeményeztünk 
MAOSZ (Magyarok Angliai Országos Szervezete) irá-
nyába is.

 A tagdíjak beszerzése mellett flekkensütési délutánnal 
segítettük bankszámlánkat, majd Liverpool Artists Club-
ban lovagi vacsorával folytattuk ugyanazt, az alispán 
részvételével.

 Az általunk elhelyezett LISZT emléktábla után felál-
lítottuk a KOSSUTH emléktáblát is azon helyek bejára-
tánál ahol ők annakidején jelen voltak és előadtak. Az 
utóbbit rendtársunk vitéz Oláh Gábor hadnagy kutatá-
sa tette lehetővé. Az előzőt Csák János az utóbbit Sza-

lay-Borovniczky Kristóf nagykövet urak leplezték le a 
főpolgármester és városatyák jelenlétében, újra bizonyít-
va Liverpool város és az itteni magyar diaszpóra együtt-
működését. Az utóbbi eseményt vitéz csapodi Horváth 
Balázs központi törzskapitány fogadása követte, melyen 
a nagykövet úr kitüntette vitéz Szakály Éva hölgyet Ma-
gyarország Érdemrendjének Középkeresztjével.

 Rendünk, a Sárkány Rend 1408–el együtt rész vett a Szt. 
Tamás körmeneten Canterbury-ban s utána London-ban 
az Áder János köztársasági elnök úr fogadásán is.

 Az 1956-os emlékünnepélyt az idén Manchesterben 
tartottuk amit Dr. vitéz Rákóczy György főhadnagy, a 
MAOSZ elnök szervezett, kellő sikerrel.

Következő avatásunkat Liverpoolban 2018. március 
15-re tervezzük.

 
Dr. vitéz lemhényi Zsigmond András 

főkapitány-helyettes
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Állami kitüntetéseket kaptak a 
Vitézi Rend tagjai

Dr. Áder János köztársasági el-
nök 2017. augusztus 18-án a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést adományozta vitéz Aj-
tós József, c. esperes, c. prépost, 
plébánosnak, a Vitézi Rend főka-
pitány-helyettesének, valamint vi-
téz dr. Dupka György, a Kárpátal-

jai Magyar Művelődési Intézet 
ügyvezető igazgatója, a Magyar 
Értelmiségiek Kárpátaljai Kö-
zössége elnöke, az Együtt című 
folyóirat kiadója és lapigaz-
gatója, a Szolyvai Emlékpark-
bizottság titkára részére.

Mindkét rendtársunknak szere-
tettel gratulálunk! 

A Vitézi Rend nevében őszinte szívvel köszöntjük a 70. 
születésnapját ünneplő Magyar Harcosok Bajtársi közös-
ségét és folyóirata a Hadak Útján Bajtársi Híradó szer-
kesztőségét és munkatársait. 

A magyar katonai emigráció megszervezése és műkö-
dése a mai napig bizonyítja, hogy a II. vh. után a világ 
számos országába került katonák soha nem szegték meg 
esküjüket, és a távolban is egész életükön át a hazasze-
retet és a szülőhaza iránti hűség hatotta át tevékenysé-
güket. A Bajtársi Híradó útján folyamatosan értesültünk 
áldozatos munkájukról, követhettük az egykori bajtársak 
- köztük vitézeink - és családjaik életét, érdeklődéssel ol-
vastuk a katonai életpályák, hőstettek, megemlékezések 
és rendezvények tartalmas és megragadó leírását. Mind-

ezek ékes példájaként szolgálják a világméretű magyar 
katonai hagyományőrzés nemes küldetését. 

Hálás köszönet mindazoknak, akik áldozatos munká-
jukkal évtizedek óta töretlen lelkesedéssel összetartják a 
Magyar Harcosok Bajtársi Szövetségét, valamint a baj-
társi Híradó munkatársainak, kiemelten Borbás Károly 
főszerkesztő emeritusnak, hogy a legnehezebb idősza-
kokban is eljuttatták hozzánk a katonai hagyományőrzés 
és emlékezés fontosabb híreit. 

   További áldozatos munkájukhoz a jó Isten áldását kér-
ve őszinte szívvel kívánunk sok erőt és egészséget!

vitéz Bősze József
nyá. alezredes

Állami kitüntetéseket kaptak 
a Vitézi Rend tagjai 

A 70 éves MHBK köszöntése

Emlékmű avatás Kerekharaszton  

2017. június 2-án emlékhely avatás volt Kerekharasz-
ton. Az esemény fővédnöke Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselő – államtitkár volt.

Az egykori Kerekharaszt-puszta tervszerű építése 1930-
as években kezdődött. Itt 30 személy részesült vitézi te-
lekadományban, ezzel mint egy megalapozva a fejlődés 
ütemét. 1947-ben vált önálló községgé, melyet 1969-ben 
csatoltak Hatvanhoz. Az itt lakók önállósodásra törekvé-
se révén a köztársasági elnök 2005-ben hozott határozata 
alapján 2006. október 1-jétől Kerekharaszt néven önálló 
községként él az egykori puszta, melynek fejlődéséhez 

vitathatatlanul a vitézi telekadományok adtak társadalmi 
és erkölcsi alapot.

Kerekharaszt önkormányzata és a Vitézi Rend Heves 
Megyei Törzskapitánysága töb évtizedes adósságot tör-
lesztett azáltal, hogy a település központjában kialakított 
Emlékpont (államalapítás, 1848, Trianon, 1956.) része-
ként a Kerekharasztot alapító vitézek emlékét kőbe vésve 
olvashatja az utókor.

Az emlékműre vésett 30 név felkutatása, pontosítása 
Kevés János, valamint Papp Gyula és Fekete István Csa-
ba hosszas helytörténeti kutatómunkáinak eredménye.

A 2017. június 2-án megtartott ünnepélyes átadás dí-
szőrségét a Nógrád Megyei Törzskapitányság biztosí-
totta. A rendezvény fővédnöke Szabó Zsolt fejlesztés és 
klímapolitikáért, valamint közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője volt, aki 
ünnepi beszédében így fogalmazott: „…örömteli, hogy 
a település közössége bátran erőt merít az ezeréves ma-
gyar múltból. (…) Érezzük a sajátunknak a múltunkat, a 
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szülőföldünket. Így alakulhat csak ki az otthon-érzés…” 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével vitéz Molnár- 

Gazsó János, a Vitézi Rend elnök - főkapitánya, valamint 
vitéz Varga László főszéktartó úr.

Az emlékmű avatását követően a Vitézi Rend részéről 

vitéz Molnár Gazsó János főkapitány és vitéz Szalai Atti-
la Heves megyei törzskapitány helyezték el az emlékezés 
koszorúját.

vitéz Pádár Sándor
hadnagy

2016. december 15-én 
lezárta a csokigyűjtést 
a Vitézi Rend. Az ösz-
szegyűlt több mint 300 
kg csokoládéból nem 
csak az eredetileg ter-
vezett három kórházba 
(Heim Pál, Semmel-
weis Egyetem II. szá-
mú Gyermekklinika, és 
a székesfehérvári Szent 

György Kórház), hanem számos vidéki és határon túli 
kórházba is juthatott, így összesen 10 egészségügyi in-
tézménybe csalhattunk mosolyt több ezer beteg gyermek 
arcára.

A program ötlete a már angyalok között lévő kiska-
détunk édesanyjától, Gyaraki Zsuzsától származott, aki 
Szegeden már november közepétől megkezdte a gyűj-
tést. Vitéz Benkő László Pest-megyei őrmester ajánlotta 
számunkra Balogh Lászlót, vagy ahogyan az ország is-
merheti, Lala bohócot, aki rögvest igent mondott az öt-
letre, hogy gyűjtsünk csokoládét a beteg gyermekeknek. 
Az ügy megvalósítása érdekében vitéz Mikecz András 
Pest megye törzskapitánya valamint Varga -Pótlik Márta 
„Csaljunk mosolyt a beteg gyerekek arcára” névvel ho-
zott létre egy csoportot a Facebookon, ahol nagyon sok 
jószándékú ember állt az ügy mellé, így az ország több 
pontján közel 20 gyűjtőpont jöhetett létre.

A gyűjtőpontokban egyre több és több csokoládé gyűlt 

össze, a program mellé álltak a Vitézi Rend törzskapi-
tányságai, Böjte Csaba gyermekei, a németországi vité-
zek és nagyon sok jószándékú és segítő ember határon in-
nen és túl. Köszönjük a sikeres együttműködést a Magyar 
Bohócok a Betegekért Alapítványnak és legfőképp Lala 
bohócnak, aki mindvégig nagy segítségünkre volt. Bí-
zunk benne, hogy a jövőben is együtt tudunk munkálkod-
ni, hogy a gyerekeknek örömet okozhassunk. Köszönjük 
a sok- sok munkát vitéz Mikecz András törzskapitány úr-
nak, és Varga -Pótlik Márta főszervezőknek, akik idejüket 
nem sajnálva dolgoztak a nemes cél érdekében. Köszön-
jük a Vitézi Rend főkapitányának, vitéz Molnár-Gazsó 
Jánosnak, hogy az ügy mellé állt, és segítséget biztosított 
a gyűjtésben és a kiosztásban egyaránt.

S végül, de nem utolsósorban a legnagyobb köszönet 
azoknak jár, akik vállalták a gyűjtőhelyek kialakítását, 
legyen az akár bolt, vagy magánember és azoknak, akik 
adományukkal hozzájárultak, hogy ez a program, mely 
országos méretűvé nőtte ki magát végül, megvalósulhas-
son. 

A Jóisten áldja meg mindazokat, akik valamilyen for-
mában hozzájárultak ezen nemes és szép feladat megva-
lósításához, s nem feledkeztek meg arról, hogy sokkal 
nagyobb öröm adni, mint kapni!

A csokoládégyűjtés idén karácsony előtt is folytatódik, 
hogy ismét megajándékozhassuk a gyerekeket és mo-
solyt csalhassunk arcukra! 

 vitéz Csűry Csaba
központi hadnagy

Lezárult a csokigyűjtés

Megrendezték a III. Országos 
Vitézi Találkozót

2017. június 10 –én került megrendezésre a III. Orszá-
gos Vitézi Találkozó. Az eseménynek a XVI. kerületben 
lévő vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor sétány adott ott-
hont.

Az idei esemény volt a harmadik az országos találkozók 
sorában, az elsőt Szilvásváradon rendezték 2005-ben a 
második alkalom a XVI. kerületi vitéz uzsoki Szurmay 
Sándor sétányon volt 2011-ben, s öt év elteltével szintén 
a XVI. kerületi városvezetés biztosított alkalmas környe-
zetet a találkozó megrendezéséhez. 

Az újabb találkozó megszervezéséről és időpontjáról 
2016-ban döntött a Vitézi Rend küldöttgyűlése. A mun-
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kálatok hónapokkal korábban megkezdődtek, s ahogy 
közeledett a találkozó időpontja, úgy gyarapodtak az az-
zal kapcsolatos feladatok is. A háttérben keményen dol-
gozó csapatnak köszönhetően az esemény napján a leg-
nagyobb rendezettség fogadta a törzskapitányságokból 
érkező vitézeket, családjaikat és a vendégeket.

Az esemény 10 órakor vette kezdetét a főkapitány úr 
bevonulásával, majd beszédével.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki  
valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeré-
hez, többek között Szatmáry Kristóf (Fidesz –KDNP) 
országgyűlési képviselő úrnak, aki a találkozó fővéd-
nöke volt, Kovács Péter (Fidesz-KDNP) polgármester 
úrnak, vitéz Szatmáry László kerületi képviselő (Fidesz 
-KDNP), társadalmi és önkormányzati kapcsolatokért fe-
lelős törzskapitány úrnak, vitéz Kürtössy Ottó budapes-
ti törzskaptány úrnak, aki a találkozó főszervezője volt, 
vitéz Antal Csaba törzskapitány úrnak, a Királynőképző 
Akadémia tulajdonosának, és minden támogatónknak, 
fellépőnknek, a törzskapitányságok tagjainak, külön 
köszönet a messziről érkezett rendtársainknak (Erdély, 

Felvidék, Kárpátalja) és minden érdeklődőnek akik nyi-
tottsággal és nagy szeretettel vettek részt alkalmunkon. 
Isten áldása kísérje életüket, családjukat és munkájukat! 
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki vala-
milyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez, 
többek között Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP) országy-
gyűlési képviselő úrnak, aki a találkozó fővédnöke volt, 
Kovács Péter (Fidesz-KDNP) polgármester úrnak, vitéz 
Szatmáry László kerületi képviselő (Fidesz-KDNP), tár-
sadalmi és önkormányzati kapcsolatokért felelős törzs-
kapitány úrnak, vitéz Kürtössy Ottó budapesti törzskap-
tány úrnak, aki a találkozó főszervezője volt, vitéz Antal 
Csaba törzskapitány úrnak, a Királynőképző Akadémia 
tulajdonosának, és minden támogatónknak, fellépőnk-
nek, a törzskapitányságok tagjainak, külön köszönet a 
messziről érkezett rendtársainknak (Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja) és minden érdeklődőnek akik nyitottsággal 
és nagy szeretettel vettek részt alkalmunkon. Isten áldása 
kísérje életüket, családjukat és munkájukat!

A beszámoló és részletes program teljes terjedelmében 
a www.vitezirend.com-on olvasható!

Nemzetes Rendtársaim!

Rövidesen a keresztény világ Isten Fiának megtestesü-
lését, földi születését fogja ünnepelni. Az ünnepek min-
dig megadják a lehetőséget számunkra a fölemelkedésre, 

s a karácsonykor ahol megtörténik a csoda, hogy az Isten 
emberré lesz, hogy az embert megszentelje, és felemel-
je, különösen igaz ez. Isten a szeretet - mondják. A mai 
hitetlen és istentelen világban azonban azt tapasztaljuk, 
hogy a szeretet szó már lúgossá vált, vagy mondhatnánk 

Karácsonyi köszöntő
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Az eddigi vitézi találkozók nagy sikerére és szép élmé-
nyeire tekintettel úgy döntöttünk, hogy 2018-ban is al-
kalmat biztosítunk a közös találkozásra egy családi nap 
keretében. 

A találkozó helyszíne, az egykori béri Lázár-kastély és 
a körülötte lévő birtok, mely vitéz nagybányai Horthy 
Miklós igazságügyi minisztere, Lázár Andor birtokát ké-
pezte, s most rendtársunk, vitéz Maczó László, Bér pol-
gármestere tulajdonában van. 

A találkozó időpontja 2018. május 26. (szombat). A 
részletes program a honlapon lesz olvasható!

2018-bAn is megrendezésre kerül 
az Országos Vitézi Találkozó 

azt is, hogy olyan kincs, amit kézbe kell venni és meg-
tisztogatni, dolgozni kell rajta, hogy visszanyerje erede-
ti formáját, amiben felsejlik az Isten arca. Kosztolányi 
Dezső az Édes Anna c. regényében fogalmazza meg, 
hogy könnyű az emberiséget szeretni, de nehéz azt, aki 
mellettünk van. Valahogy így vagyunk ezzel mi is mind-
annyian. Máriának és Józsefnek az út Betlehembe hosz-
szú, és egyre sietősebb. Ahogy mi is közeledünk az ün-
nephez, egyre sűrűbbek lesznek a dolgaink, úgy érezzük 
nincs időnk semmire, feszültebbek és ingerlékenyebbek 
vagyunk. Álljunk meg egy percre és vizsgáljuk meg szí-
vünk bölcsőjét. Ha ott minden készen áll, az Isten Fia 
szenteste csodát tesz, és meg születik bennünk. Ne akar-
junk karácsonyt „csinálni”, mert a legfontosabb dolgok, 
úgy sem rajtunk múlnak.

vitéz Csűry Csaba 
központi hadnagy

Nemzetes rendtársaim! 
Kedves barátaim és ismerőseim!

Engedjék meg, hogy jó példával járjak elől! A szent ün-
nepre készülve kérem, nézzék el emberi gyengeségeim 
és hibáim! Én magam is így teszek másokkal, hiszen sen-
ki nincs hiba nélkül.

Rendtársaim, barátaim!
A Vitézi Rend egy igazán mozgalmas, tevékeny és si-

kerekben gazdag évet tudhat maga mögött. Ezért amit 
először írhatok az csak a köszönöm lehet.

Köszönöm a Rend aktív tagjainak az egész éves, áldo-
zatkész munkát és azt az odaadást, ahogyan a Vitézi Ren-
det szolgálták.

Rendünk méltóvá vált az alapító vitéz nagybányai Hor-
thy Miklós végakaratához. Szeretett magyar hazánk tá-
maszai vagyunk, s lehetőségeinkhez mérten teljesítjük, 
amit eskünkkel vállaltunk. A Rend csoportjai (Hagyo-
mányőrző csoport, Karitatív csoport, Katasztrófavédelmi 

század, Hadisírgondo-
zó csoport), kiemelke-
dően teljesítettek egész 
évben. Ezzel nem csak 
a rendtársak, hanem a 
magyar társadalom el-
ismertségét is kivívták. 
A határokon belül mű-
ködő törzskapitánysá-
gok nagyobb hányada 
rendkívül mozgalmas 
évet tudhat maga mö-
gött. Példát mutatva 
azoknak, akik még 
nem nőttek fel a Rend 
és a társadalom elvá-
rásaihoz. Nagy meg-
nyugvás és öröm, hogy az elcsatolt részeken működő tör-
zskapitányságok (Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Újvidék) 
egységben vannak és számottevően tovább erősödnek. 
Megmaradásunk azon áll vagy bukik, hogy mennyire tu-
dunk zárt egységbe tömörülni. Itt már nincs helye azok-
nak, akik kilógnak a sorból és egyéni utakon járnak. A 
világ más tájain működő törzskapitányságok (Egyesült 
Királyság, USA, Kanada, Németország) munkája óriási 
segítség a Rend számára. Egy a cél és közös akarattal 
meg is valósítjuk.

Az elért eredmények mindannyiunk közös sikere. Örül-
jünk együtt az év közben kapott elismeréseknek! Szen-
testére készülve ne legyen harag vagy sértődöttség a szí-
vünkben! Legyen béke és szeretet!

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék a családom és a ma-
gam nevében Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kí-
vánni!

 Rendtársi tisztelettel:
vitéz gróf Molnár-Gazsó János                         

főkapitány
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FELHÍVÁS

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a tagdíjak befizetésének fontosságára! Mint köztudott, Rendünk a tagdíjakból 
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 5 000 forint! A 80 év feletti és nappali tagozatos tanuló Rendtársak tagdíja 1 000 forint. 
Adószámunk: 18043224-1-42
Bankszámlaszámunk: 11991102-02911463-00000000

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tagdíj befizetésére az általunk leginkább preferált mód a banki átutalás, a 
közlemény rovatba kérjük feltüntetni, hogy melyik évre vonatkozó tagdíj kerül kiegyenlítésre. Ezen kívül lehe-
tőség van a Rend központi irodájában az ügyfélszolgálati időben, valamint a helyi törzskapitánynál a tagdíjak 
befizetésére.

Továbbá kérjük támogassa Rendünket adója 1%-ával! Köszönjük!


