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Államiságunk jelképe a Szent Korona
– 1978 óta újra itthon –

„Emlékezni kell arra, milyen nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent Korona…. Emlékezzünk 
azokra a hősökre és azokra a barátainkra, akik megőrizték és megtartották nekünk a koronázási relikviákat…  
Egybetartozunk határon innen és túl. Az ország mindenkori vezetésének feladata pedig a nemzet szolgálata a 
magyar alkotmány és a szabadság szellemében.”  

Hende Csaba hadügyminiszter úr ünnepi beszédéből, 2013. január 5. Bp.Belvárosi templom
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„HUNGARIAM ESSE SALVANDAM! – 
MAGYARORSZÁG MEGMENTÉSRE 

ÍTÉLTETETT!”

Mindannyian érezzük, hogy édes hazánkat megpróbálja a világ. Európa 
elfordult az Istentől és a pénzt választotta új Istenének. Most a pénz 
erkölcstelen hatalmának rabságától szenved hazánk és Európa többi 
népe. Vezetőink igyekeznek megvédeni bennünket a ránk leselkedő 
globális veszélyektől, de nekünk egyénenként is tenni kell országunk 
feltámadásáért.

Mindnyájan járuljunk hozzá nemzetünk lelki gyógyulásához, adjunk 
önbizalmat kétségbeesett honfitársainknak és megtisztult lelkünktől 
megerősödött hittel kérjünk áldást édes hazánkra. A földi poklot mi, 
emberek készítettük magunknak. Lehetne mennyország is, ha elfogadjuk 
Boldogasszonyunk gondoskodó szeretetét, mert az Ő szeretetében 
feltámadhatunk, de szeretete nélkül elpusztulunk.

Sorsdöntő időket élünk! Most rajtunk, keresztényi hitünk erején múlik a 
jövőnk. Ezért tegyük meg az első lépést édes hazánk feltámadásáért Szent 
Koronánk iránti hűségünkkel, Boldogasszonyunk, Égi Édesanyánk feltétel 
nélküli szeretetével. Adjunk példát és kínáljunk reményt nemzetünknek, 
igaz keresztényi/keresztyéni hitünkkel pedig mutassunk irányt Európának! 
A feltámadt Krisztus világossága világítsa meg édes hazánk jövőbe vezető 
útját, erősítse reményünket és hitünket Magyarország feltámadásában!

Szőnyi József

A Feltámadás reményében kívánunk Áldott, Békés Húsvétot!
(Erdély TSZK, v. Berei Károly)
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35 évvel ezelőtt...
A Szent Korona és a koronázási ékszerek hazaérkeztek

Ünnepi ökumenikus istentisztelet, Belvárosi templom, 2013. január 6.
„De akárhol is voltak, itthon voltak!” – mondta Hende 

Csaba hadügyminiszter a 35. éves emlékünnepség vezér-
szónoka. A Szent Korona önmaga a magyar történelem. A 
viszályok, háborúk végigkísérik utunkat itt, a Kárpát-me-
dencében. A Szent Korona azonban mindig az egységes 
nemzet és a magyar haza szimbóluma volt. Ahogy Mátyás 
király 1464-ben törvénybe iktatott akarata óta változatla-
nul fennállt: magyar koronaőrök adtak szolgálatot a Szent 
Korona védelmében. A XX. században – a II. világhábo-
rú vége felé, 1945. márciusában  a  Szent Korona a Koro-
naőrség egy részével elhagyta az ország területét. Tudták: 
az ereklyék megmaradásának egyedüli lehetősége ez. Ek-
kor már csak hat koronaőr és a parancsnok, v. Pajtás Ernő 
ezredes utaztak a koronázási jelvényeket tartalmazó ko-
ronaládával. A koronaőrök életüket tették a menekítésre: 
a Szent Koronával maradtak mindvégig – annak amerikai 
fogságba-eséséig. (Többük sorsa a hontalanság lett. Haza-
térni nem tudtak.V. Pajtás Ernőt a népbíróság távollétében 
halálra ítélte.) A Szent Korona és a koronázási jelvények 
Fort Knox-ba kerültek, Amerika legbiztonságosabb pontjá-
ra, ahonnan 1978-ban kerülhetett újra magyar földre, 33 év 
után. – „De akárhol is voltak, itthon voltak!”- a szívünk-
ben. Az akkori koronaőrök megmentették a szovjetektől, a 
kommunista „népi demokrácia”uraitól. A Magyar Nemze-
ti Múzeum adott – nem megfelelő – otthont ereklyéinknek, 

míg 2000-ben az Országház kupolacsarnokában helyezhet-
ték el, nemzeti kormányunk intézkedése révén. A Magyar 
Koronaőrök Egyesülete átvette a Szent Korona őrzésének 
hagyományát; őrizte és hittel védte; megismertette történel-
mét a Kárpát-medencében. A történelmi folytonosság leté-
teményesei voltak 2011. május 30-ig, amikoris elérkezett 
– a történelmi pillanat: újra Honvéd Koronaőrség teljesíthet 
szolgálatot Őfelsége körül. 

A Szent Korona, egyedüliként a világon közjogi méltóság. 
A Szent-Korona-tan szerint:

1. Őfelsége a Szent Korona jogi személy 
2. A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője 
3. A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország 

földje 
4. A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai 
5. A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a leg-

főbb felség 
6. A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az ural-

kodó a Korona nevében kormányoz.

Köszönet a Koronaőrségnek, mert nélkülük ma nem lenne 
Szent Koronánk. Köszönet a Magyar Koronaőrök Egyesüle-
tének, mert ma – lehet, hogy nem lenne Szent Koronánk. Kö-
szönet a Honvéd Koronaőrségnek – hogy őrzik a jövőnek a 
Szent Koronát. V. T.

A magyar Koronaőrök Egyesületének
díszőrsége

Bevonulnak a Szent Korona őrzői

Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábo-
ri Püspökség általános helynöke és Já-
kob János dandártábornok, református 
tábori püspök imát mondanak.

A Magyar Honvédség és az amerikai
diplomácia képviselőinek tisztelgése  

vitéz Szentgyörgyi Miklós szkp. szavala-
ta hazaszeretetről és helytállásról

Hende Csaba honv.miniszter ünnepi be-
széde a Szent Korona és a koronázási 
jelvények hazaérkezésének jelentőségé-
ről
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A Vitézi Rend és a Vitézek köszöntése
„E nemes és magasztos célú Rendet az ezeréves magyar nemzet gé-
niusza hívta életre. Oly súlyos időben, melynél súlyosabbat a ma-
gyar történelem nem ismer, és oly gyászos és szégyenteljes korszak 
után, amelyben a nemzeti öntudat és a nemzeti hagyományokhoz 
való ragaszkodás érzése is szinte megszűnt lüktetni az elalélt nem-
zetben. Pedig a nemzeti hagyományokhoz mindenkor ragaszkod-
nunk kell. E hagyományok ugyanis nemcsak jogot adnak a büszke-
ségre, hanem – főként válságos időkben – hazánkkal szemben fo-
kozott kötelességeket is rónak ránk és ezeknek odaadó teljesítésétől 
függ egész létünk: jelenünk épúgy, miként a jövendőnk….A Vitézi 
Rend, amely a nemzeti öntudat szunnyadó tüzét lobbantotta lángra, 
..épen azért oly felbecsülhetetlen értékű, sőt kifejezetten történelmi 
hivatású nemzeti intézményünk, mert magasan ívelő célkitűzésében 
ezeknek a szebb jövőt igérő nagy erényeknek megőrzését, ápolását 
és erősítését biztosítja intézményesen. … Erős hitem, hogy a közös 
cél érdekében, s a nemzeti újjáépítés jegyében kifejtett kitartó, váll-
vetett munkánk eredménye a Mindenhtaó segítségével el is fog kö-
vetkezni.”…  Dr. Scitovszky Béla m.kir.belügyminiszter 1931

Igei köszöntés
A Vitézi Rendben gyakran így kerülnek aláírásra a levelek: „Bajtár-
si üdvözlettel:…” Bajtárs, ma ez a szó ad nekünk útmutatást. Ki a 
bajtárs? Aki társ a bajban, akivel együtt tudunk küzdeni minden kö-
rülmények között.
Így tekintünk Rendünkre, akik együtt küzdhetünk, akik egymásnak 
támaszai és segítői vagyunk, mint egy test tagjai. A vitézi cím, a ren-
di tagság nem érdemet jelent csupán, hanem feladatot és egész élet-
re szóló küldetést is. Minden körülmények között társai lenni egy-
másnak.
Hiszem, hogy olyan időben élünk, ami teret és lehetőséget fog biz-
tosítani számunkra, hogy a gyakorlatban is bebizonyítsuk bajtársi 
lelkületünket, elkötelezettségünket; hogy Jézus Krisztushoz tartoz-
va tudjuk egymást hordozni.
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvé-
nyét!” (Gal 6:2)

v. Szabó Ferenc  református lelkész, Mány
(Nagytiszteletű úr avatva: 2012. szept. 22.)

VITÉZAVATÁS
2012. szeptember 22. Budapest, Belvárosi templom

Engedély megadása

v. Thurzó Frigyes, v. Detre Gyula 
és v. Majthényi László tkp. Kanada kitüntetése

v. Dékány Ágoston otkp. elhelyezi a 3 kardcsapást
az országvédő pajzson

v. Detre Gyula tb. tkp., Kanada, v. Thurzó Frigyes tb.tkp,
v. Csuka Tamás ref.püspök

Schmitt Pál elnök úr kitüntetése
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Szent László Társ. és Rend delegációja Magyarország, 
Ausztria, Németországból (TVR.tagjai is egyben!)

Rákóczi hajó, bajtársi ebéd alkalmával a Dunán.
Dr. v. Ravasz István alezr., v. Majthényi L. tb. tkp., Kanada, 
v. Imre László tkp., Németo., v. Bozó J. v. hdgy., l. Szlama J., 
v. Érczhegyi I. tkp, 

Szántai Lajos vitézzé avatása

v. Erdélyi Takács István tkp. szólítja a törzsszékek elöljáróit 
az avatási köszöntőre

Jelenczki István  vitézzé avatása
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VITÉZAVATÁS
Kolozsvár, 2012. szeptember 29.

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a Haza fényre derűl!” (Kölcsey)

Zászlók bevonulása; rendi elöljárók bevonulása Rendi elöljárók: v. Lázár Elemér Erdély otkp,
v. Hunyadi László főkapitány, v. Tokay Rozália 
v.hdgy., Kolozsvár, v. Kocsis László tkp. Észak-Erdély

Érkezik a nemzetvédő pajzs

Kádár István esperes 
plébános ünnepi 
beszéde

A Szent Korona hiv. másolatát - v. Lázár Elemér Erdély 
otkp. helyezi az oltár elé a koronaőr kíséretében

A három pallos-csapás a 
nemzetvédő pajzson

Geréb Miklós VRNT, MTh 
református lelkipásztor 
köszöntőt mond

v. Hunyadi László főkapitány 
vitézzé avatja a széki Filep 
János várományost

Az avatás helyszíne a kolozsmonostori egykori 
bencés apátsági Nagyboldogasszony temploma Az avatási ceremónia kezdete

Az avatandók esekütétele Isten hozta új rendtársainkat a Történelmi Vitézi 
Rend tagjai között

Az ünnepi esemény résztvevőinek egy része Fotó: Ágopcsa Andrea
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2013. január 19-én szombaton a Történelmi Vitézi 
Rend Komárom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysá-
ga a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében megtartot-
ta a II. Felföldi Polgárok és Vitézek Bálját. A bál fővéd-
nökei voltak: Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszer-
ző, Szarka Gyula felvidéki Kossuth-díjas zeneszerző, 
a Ghymes együttes alapítója,  vezetője, énekese és gitá-
rosa és v. Hunyadi László, a T.V.R. főkapitánya. Védnö-
kök voltak v. Pintér Kornél, az Észak-Dunántúli Törzs-
szék törzskapitánya, v. Dinga László György, a Komá-
rom-Esztergom Vármegyék Székkapitányságának szék-

kapitánya és Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért Pol-
gári Társulás elnöke. A bál házigazdája v. Smidt Róbert 
volt. A bevonulás után v.Smidt Róbert, a bál házigazdá-
ja köszöntötte a megjelent bálozó vendégeket. A Komá-
rom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysága nevében 
v.Dinga László György székkapitány köszöntötte a bál 
valamennyi vendégét és rendtársát. V.Nagy János Lász-
ló v.alhdgy jelentése után a székkapitány megadta az en-
gedélyt a bál megtartására és egyúttal felszólította a je-

lenlévőket, a bál megnyitása előtt mondják el közösen 
a Magyar Hiszekegyet és énekeljék el Nemzeti Imádsá-
gunkat - a Magyar Himnuszt. A báli vacsora előtt po-
hárköszöntők hangzottak el. Elsőnek Szarka Gyula Kos-

suth-díjas zeneszerző szólalt fel, aki a felvidéki hagyo-
mányápoló Ghymes együttes nevében elmondta: „Ne-
künk, a magyar nemzet tagjainak nemzetünkben kell 
gondolkodnunk és azokat az értékeket, amelyeket őse-
inktől kaptunk, ápolnunk kell, hiszen történelmünk cso-
dálatosan nagy értéket és hagyományt örökített ránk. 
Erre kell gondolnunk és mindennapjainban azok szelle-
mében kell élnünk, hogy mi, magyarok megmaradjunk 
itt a Kárpát-medencében.”

A következő pohárköszöntőt a székkapitány mondta 
el, amely nem rólunk szólt: Nagyapáink, apáink emléké-

re a következőket mondta: „Pontosan hetven évvel ezelőtt 
a második magyar hadsereg a Don mentén kétszáz kilo-
méteren keresztül folyamvédelmet látott el. 1943. janu-
ár 12-én óriási támadás érte a második magyar hadsere-
get. Apáink, nagyapáink ott küzdöttek. Ők nem lehetnek 
itt. Gondolatban most velünk vannak. Övék a győzelem, 
övék a dicsőség, övék a tisztelet. Most apáinkra, nagy-
apáinkra ürítsük poharainkat.“A talpalávalót a csallóközi 
Royal zenekar szolgáltatta a bálozó vendégek nagy meg-

elégedésére. A nyitótáncot vitéz Dinga László György és 
neje kezdte meg, majd fokozatosan bekapcsolódott a bál 
valamennyi résztvevője.

Szöveg és fotó: Dr. v. Práznovszky Miklós

Báli szezon - 2013 – II. Felföldi Polgárok és Vitézek Bálja
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Báli szezon - 2013 – 18. Magyar Vitézek Bálja – Budapest, Stefánia Palota 2013. január 26.
Központi rendezvényünk a történelmi hagyományok megőrzé-

se, a társasági szokások újjáélesztése jegyében kerül megrendezés-
re évről-évre. A zászlók bevonulása a Vitézi Szék, a koronaőrök és ez 
évben a MH.Ludovika Zászlóalj díszegységének felvezetésével tör-
tént. A Himnusz hangjainak felcsendülése a patinás, neobarokk épü-
letben – a nagyestélyikben,  katonai egyenruhákban, magyar nemzeti 
viseletben, Bocskaikban  ünneplők lelkében az összetartozás nagy ér-
zését is jelentette. Afőkapitányi köszöntő a pezsgőspoharak halk koc-

cintásával zárult: jókívánságokkal, baráti ölelésekkel. A bál táncnyitó-
ja a történelmi palotás volt, s Rendünk fiataljai: v. Hunyadi Rózsa, Bé-
res Merse, Dr.v.Tolnai Krisztina, Bíró László, v.Erdélyi Takács Dóra, v. 
Rigler Ádám, Dr. v. Mohai László, Dr. Altorjay Luca, v. Pálvölgyi An-
namária, v. Sipos Hunor – óriási sikerrel táncolták. 

A kitüntetések átadása vitéz Hunyadi László főkapitány, v. Sol-
tész Gyula főszéktartó tkp., v. Cseresnyés Pál tb. tkp. által: Prof. Dr. 
Barki Éva Mária VRNT részére Arany Nemzetvédelmi Kereszt, a sá-

rospataki 8kor Színház tagjai részére Arany Nemzetvédelmi Kereszt, 
átvette Bálint Béla VRNT; Dr. v. Práznovszky Miklós részére Bronz 
Nemzetvédelmi Kereszt. Bagarus Istvánné részére /Stefánias Palota/ 
Rendünk elismerése sokéves segítőkész munkája elismeréséül.

Az 56-os Magyar Nemzetőrség főparancsnoka, v. Dömötör Zol-
tán nőr. vezds. civil szervezetük elismeréseként nyújtott át kitünte-
tést v. Hunyadi László főkapitánynak.  S hogy lelkünk se éhezzen – 
a 8kor Kamaraszínházának előadását hallgattuk: Wass Albert szólt 

hozzánk, Karacs Mónika és Nagy Zsolt előadásában. 
Fiatal, kiváló énekművész, Szabó Réka gyönyörköd-
tette a vendégkoszorút ének-összeállításával. – Az 

ünnepi gasztronómiai meglepetés a Stefánia Palota szakácsainak 
volt köszönhető. Köszönet a magyaros vendéglátásért, a nagyszerű 
kiszolgálásért! – S mondhatjuk, hagyomány már több év óta Hampel 
Katalin magyaros ruhaköltgeményeinek divatbemutatója, Rendünk 

ifjú hölgyei által, v.Szőnyi Kinga irányításával. Pazar ruhák szinte 
minden alkalomra, a mai kor ízlésvilágához illesztve. Vastaps fo-
gadta a gyönyörű lányokat a gyönyörű ruhakölteményekben. Vé-
gül pedig lovagi gesztusként a ludovikás tisztjelölt urak kézcsók-
kal adtak át egy-egy szál virágot a „manökeneknek“.  – Táncra han-
golták a verndégeket a Porozó Táncegyüttes és a Kincső Zenekar. 
Oly nagy volt sikerük, szinte el sem engedtük a fergeteges tánc-
cal-zenével bermutatkozó ifjakat. Ajánljuk műsoruk  megtekinté-
sét, hiszen fellépnek, 
díjakat nyernek, sze-
repelnek! – Aztán 
már „csak“ a tánc és 
tombolahúzás, bo-
rász-rendtag jaink: 
Tasi Sándor VRNT. 
és v.Szabó Zoltán 
borfelajánlás-megle-
petése következett.  
... „S míg újrta talál-
kozunk, / Hordozzon 
tenyerén az Isten.”V. 
T. Fotó: Koczkás E., 
v. Práznovszky M., 
v. Tolnai E.

Dr. Eva Maria Barki VRNT. Nemzetes Asszony!
A Jóisten éltesse sokáig Nemzetépítö küldetésében. Nemzet-

közi szinten is rendületlenül kiáll a Keresztény Magyarságért  
és az elferdített hazug bolsevik liberális beállítást mindenkor 
megcáfolva,  küzd az igazságért. 

v. Érczhegyi István tkp.
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Kitüntetések, felmentések, kinevezések, átminősítések
Helytállásért-Bátorságért kitüntetés I. osztály

•	v. Detre Gyula tb. tkp. 
•	v. Majthényi László tb. tkp. 
•	v. Thurzó Frigyes tb. tkp. 

 
Arany Nemzetvédelmi Kereszt
Dr. Barki Éva Mária VRNT. Ausztria TSZK.(Bp.2013.I.26.)
8-kor Színház tagjai: Bálint Béla VRNT, Donkó József, 
Karacs Mónika, Nagy Zsolt, Sipos István (Bp.I.26.) É-M. TSZK.

Bronz Nemzetvédelmi Kereszt
Dr. vitéz Práznovszky Miklós (Bp. 2013.I.26.) É-Dt. TSZK.
 
Ezüst Érdemkereszt

•	Kű Lajos VRNT Pest 
•	v. Fogarasy Lajos Tolna m. 

 
Bronz Érdemkereszt

•	Cseh József Tamás VRNT KÖMANY
•	v. Dóni Antal Tolna m. 

 
VR 56-os Jubileumi Kereszt
v. Farkas László tb. vhdgy - Kanada 

Kitüntető Vitézi Cím
•	Szemerei László VRNT Tolna m. 
•	Kaszás Zoltán VRNT Tolna m. 
•	Fokvári Aranka VRNT, vitéz Kiss Gyuláné,Tolna m. 
•	Éri Tamás VRNT Tolna m. 
•	Posta Péter VRNT Tolna m. 

 
 Felmentések

•	Czink Péter VRNT székkapitány Kanada  
 Kinevezések

•	v. Karancsi Béla mb. székkapitány É-Erdély – székkapitánynak 
•	v. Tokay Rozália mb. v. hadnagy É-Erdély – v. hadnagynak 
•	v. Csák Attila mb. székkapitány KÖMANY – székkapitánynak 
•	dr. v. Gyurta Tibor Roland mb. v. hadnagy - v. hadnagynak 
•	dr. v. Orbán László mb. székkapitány – székkapitánynak 
•	v. Szárazajtai János mb. székkapitány Baranya m. – székka-

pitánynak 
•	v. Bakó Árpád mb. szkp., Európa – székkapitánynak 

 
Átminősítések

•	v. Farkas László tb. vhdgy (Kanada) – várományosból sa-
ját jogúvá 

•	Dr. Domonkos István VRNT mb. vhdgy (Békés m.) – VRNT-
ből várományossá 

•	Illéssy Mátyás VRNT KÖMANY – VRNT-ből saját jogúvá 
 

A Magyar Honvédség elismerései
75 – 70 évvel ezelőtt diplomáztak
2012.10.10. – Emlékdiplomát és rubin díszoklevelet ve-
hettek át az 1937-ben, illetve 1942-ben avatott tisztek. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző kar dékánja azoknak a tiszteknek, akiket a Bolyai Já-
nos Honvéd Műszaki Akadémián, a M. Kir. Honvéd Ludovika 
Akadémián, vagy a M. Kir. Horthy Miklós Honvéd Repülő Aka-
démián 1937. augusztus 20-án illetve 1942. június 18-án és de-
cember 6-án avattak tisztté, emlékdiplomát, illetve rubin díszok-
levelet adományozott. 
„Megtiszteltetés, hogy a mai napon én adhatom át Önöknek dip-

lomájukat, kezet szoríthatok a múlttal, hogy ebből az erőből me-
rítve képezhessem a továbbiakban a jelen kor honvédtiszt-jelölt-
jeit” – mondta Dr. Boldizsár Gábor ezredes.
A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és az Egyetem szervezésé-
ben sorrakerülő bensőséges hangulatú ünnepségen azokra a tár-
sakra is emlékeztek, akik fogadalmukhoz híven, a haza szolgála-
tában vesztették életüket, vagy az elmúlt évek megpróbáltatásai 
közepette mentek el közülünk.
A rendezvényt követően a katonaiskolák emléktáblájánál koszo-
rút helyezett el a Nemzeti Kegyeleti és Emlékbizottság nevében 
Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület nevében Prof. Dr. Szakály Sándor elnök, Lászay Já-
nos ny. alezredes, rubin díszokleveles jubiláns és Böjthe Tamás 
ny. főhadnagy, főtitkár. 
75 év után Emlékdiplomát kapott: vitéz Horváth István alezredes
70 év után Rubin diplomát kaptak: 
Az 1942. június 18-án tisztté avatottak közül:
1.    Lászay János alezredes 
2.    vitéz Marschalkó Béla alezredes 
3.    vitéz Náray Lajos alezredes 
4.    Hoffmann Roland őrnagy 
5.    Huszár Gyula százados 
6.    vitéz Balogh Ádám főhadnagy

7.    gróf Kornis Boldizsár főhadnagy 
8.    vitéz Osváth Tibor főhadnagy 
9.    Szabó Zoltán főhadnagy 
10.  Majláth György hadnagy 

Dr. vitéz Balogh Ádám főhadnagy, tb. vitézi törzskapitány megkö-
szöni a kitüntetettek nevében az elismerést.
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70 év után Rubin diplomát kaptak:     
Az 1942. december 6-án tisztté avatottak közül: 
1.    vitéz Hellebronth Gusztáv ezredes 
2.    vitéz Várkonyi Olivér ezredes 
3.    Cseresnyés Géza ezredes 
4.    vitéz Zakariás Gábor alezredes 
5.    Endreffy Lóránt alezredes 
6.    Gersy Tamás őrnagy 
7.    Szilvássy Lajos százados 
8.    Pápa Nándor főhadnagy 
9.    vitéz Detre Gyula főhadnagy

10.  Füster Jenő főhadnagy 
11.  vitéz Gáthy Béla főhadnagy 
12.  Andorka Gyula hadnagy 
13.  Herbert János hadnagy 
14.  Pozder Pál hadnagy. 

Kedves Nemzettestvéreim!
Köszönöm fáradozásukat – Mindenkinek – Történelmi Vité-
zi Rendnek,Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének - Honvéd 
Hagyományőrző Egyesületnek – Nemzeti Közszolgálati Egye-
temnek, a 70-75 éves hadnagy-avatási jubileumi emlékdiplomák 
ünnepsége rendezőinek. A hatvan éves emigrációs nemzetszolgá-
latom elismerését köszönettel, büszkén fogadom.

Vitéz Detre Gyula László m. kir. főhadnagy, tb. tkp.

* * *
Miniszteri köszöntés

Vitéz Szende László ny. ezredest köszöntötte Hende Csaba 
honvédelmi miniszter
Kilencvenkilencedik születésnapja alkalmából ajándékozott 
emléktárgyat vitéz Szende László nyugállományú ezredesnek 
Hende Csaba. Az elismerést a honvédelmi miniszter június 
23-án, otthonában adta át az ezredes úrak.
Szende László 1935-ben végezte el a Ludovika Akadémiát, 1942 
tavaszától harcolt a keleti fronton, majd sebesülése után Nagy-
kanizsán kapott beosztást. Később visszakerült a frontra, a Kár-
pátok előterében és a Felvidéken is harcolt. A háborút követő-
en létrejött új hadseregben 1956-ig szolgált. Őrnagyként lesze-
relték, majd 1957-ben letartóztatták, internálták, lefokozták.1991 
óta tagja a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek, a rehabilitá-
ció során ezredessé léptették elő, majd megkapta a Magyar Köz-
társaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést. 2005-ben, tisztté 
avatásának hetvenedik évfordulóján rubindiplomát vehetett át a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, majd 2010 októberé-
ben megkapta a 75 éves emlékdiplomáját is.    
 

Társadalmi elismerések 

Csepel díszpolgárai
Lacza Márta festőművész és vitéz Dékány Ágoston grafikus-
művész – a Történelmi Vitézi Rend Országos Törzskapitá-
nya – tősgyökeres csepeli művészházaspár. 

Lacza Márta: Örülök és büszke vagyok rá, hogy megkaptuk a 
díszpolgári címet. Mind a ketten Csepelen születtünk, sokan is-
mernek, tisztelnek és szeretnek minket.
Dékány Ágoston: Nagyon nagy megtiszteltetés ért minket a díj-
jal. Pályafutásunk során eddig is mindig megpróbáltunk példa-
mutató életet élni, bármerre is vitt minket a sors. Amikor külföl-
dön dolgoztunk, igyekeztük a magyarságnak – és természetesen 
Csepelnek is – jó hírét kelteni.
A kitüntető címet Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Né-
meth Szilárd, Csepel polgármestere adta át a művészházaspárnak.

* * *
Pécel díszpolgára

Vitéz Almási Lászlót 2012. augusztus 20-án Pécel Város dísz-
polgárává avatták. Rendkívül felemelő méltatás keretében 
Pécel város polgármestere adta át rendtagunknak a díszpolgársá-
got hitelesítő oklevelet és plakettet.
Vitéz Almási László 1938-ban született, iparoscsaládba.1956-ban 
az Északi Járműjavítóból teherautóra szálltak, és mentek segíte-
ni a „Pesti Srácoknak”. A Nagyvárad térig értek el, ahol már tűz-
harc folyt. Itt szétosztották az újonnan jötteket, így került a Corvin 
közbe, ahol Pongrácz Gergely vezetésével már „rendezett” csapa-
tok indultak harcba. A Keleti pályaudvar elől halottakat és sebesül-
teket szállítottak a Péterfy utcai kórházba. Itt visszapattanó repesz-
től könnyű sérülést szenvedett. November 4-én az utolsó összecsa-
pásra a rákoscsabai Sugárútnál került sor. A Szabadságharc leverése 
után 1957-ben letartóztatták, és hat év börtönre ítélték. A börtönben 

vitéz Detre Gyula főhadnagy, tb. vitézi törzskapitány átveszi ru-
bin diplomáját
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történt ütlegelések következtében az egyik veséje súlyos károsodást 
szenvedett. Jelen volt a Péceli Víz és Csatornamű Társulat meg-
alakulásánál, igen sok közintézmény viseli keze nyomát: például 
a négy-tantermes iskola, óvodák, közterek, amelyek társadalmi 
munkájában részt vett. A rendszerváltás után a miniszterelnök-
től megkapta az 1956-os emlékérmet. 2001-ben a Történelmi Vi-
tézi Rend tagjává fogadta. Megkapta a Rend 56-os emlékérmét. 
2005-ben az Igazolt Szabadságharcos Szövetség a „Hűség a Ha-
záért” nagykeresztjének adományozásáról döntött.

Zeidler Antalt a Világ Igaza kitüntetésben
részesítette a Jad Vasem Intézet
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Don-kanyar – 70 éve
„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek/ El-
szórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld,  
Szívetek őrizzen: milliók - eleven milliókat. /Áldozatunk nem 
a gaz jogcíme. Jóra parancs.”
1943. január 
12-én a II. vi-
lágháború kele-
ti frontján nagy 
erejű támadás 
érte a Don-ka-
nyarban védel-
mi állásokat el-
foglalt, közel 
200 ezer fős 2. 
magyar hadse-
reg egységeit. 
Sokáig csak annyit írtak a történelemkönyvek, hogy a Don-kanyar-
ban elpusztult szinte a teljes 2. magyar hadsereg. Csak lövészzász-
lóaljból volt a hadseregben ötvennégy. Ezen felül a páncélos-
hadosztály, a repülődandár, a kilenc tüzérosztály, a vonat (ma: 
hadtáp), a  munkaszolgálatos századok, híradás, az egészség-
ügy, a vegyvédelem... A doni 2. magyar hadsereg emberveszte-
sége  mintegy a fele volt a több, mint százmilliós USA egész má-
sodik világháborús emberveszteségének:  Pearl Harbor, Midway, 
Saipan, Guadalcanal, Luzon, Tarawa, Okinawa, Guam, Iwo Jima, 
Szicília, Normandia, Ardennek...  állítják az eddigi híradások. 
”Amiről nem szoktak beszélni – és ezért nekünk kell róla – az 
katonáink vitézsége, haditeljesítménye. Az, hogy a túlerő és a 
visszavonulás ellenére közel 60%-os veszteséget okoztak a szov-
jeteknek a Donnál harcoló erők. Január végére még a demoralizált-
ság ellenére is kilőttek további mintegy 50 szovjet harckocsit. Ösz-
szegezve: a csapatok a támadó 400 szovjet tankból majdnem a fe-
lét kilőtték. Mindezt úgy, hogy a nehézfegyvereinket nem tudtuk 
használni, a könnyűfegyverzet viszont nem volt igazán hatékony a 
páncélosok ellen. A háború célja magyar részről az volt, hogy mi-
nél kisebb veszteséggel teljesítsék a ránk kényszerített „szövetsé-
gesi kötelezettséget” – a tisztek parancsba is kapták, hogy „ta-
karékoskodjanak a magyar vérrel”. Honvédeink hősiesen helyt-
álltak és a még mindig sugallt média-információkkal szemben 
a hadsereg nem semmisült meg. 1942. áprilistól 1943 tavaszáig 
összességében – a később kiküldött utánpótlással együtt – mintegy 
250 ezer magyar katonát vezényeltek a Don-kanyarba. 1943. ja-
nuár és április között a doni áttörésben 42 ezer magyar katona halt 
hősi halált, vagy tűnt el, 28 ezer fő volt a Magyarországra vissza-
szállított sebesültek száma. Harminckétezren estek hadifogságba, 
katonák és munkaszolgálatosok egyaránt.. Dr. vitéz  Szakály Sán-
dor professzor kiterjedt kutatásokra alapozott véleménye szerint a 

korábbi harcokkal együtt 125-130 ezer fő lehet a magyar királyi 2. 
honvéd hadsereg teljes vesztesége, melyben benne van a hazaszál-
lított sebesültek száma is.”   

v. Ugron Zoltán É-Dt. TSZK.

A Történelmi Vitézi Rend törzsszékei a megemlékezések szer-
vezésében, ill. részvételével Történelmi Magyarország-szerte 
emlékeztek a tragédiára. Tisztesség és becsület dolga őrizni a 
Don-kanyar hőseinek emlékét!

Kecskemét

Hódmezővásárhely

Pécs

TataT. V. R. Honvéd hagyományőrzők
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Horthy-mise, 2013. február 16. – A Kormányzó halálának 56. évfordulója
Dr. Osztie Zoltán plébános úr beszédében hangsúlyozta 

az elévülhetetlen tényt: Magyarország megmaradása volt a 
tét akkor, amikor v. nagybányai Horthy Miklós elvállalta az 
anarchiából az ország újra-felépítését. Nem mérhetőek azok 
a körülmények semmihez, egész történelmünk során nem 
voltunk olyan tragikus, kiszolgáltatott, kivérzett helyzetben, 
mint akkor. I. világháború, Trianon, Tanácsköztársaság, áru-
ló politikusok és „szövetségesek” – magunkra maradtunk, el-
lenségeink a megjósolt, a végső és teljes pusztulásunkat vár-
ták.”

Ki mer elítélően nyilatkozni Horthyról, a politikusról, gaz-
dasági szakemberről, kormányt alakító, küzdő emberről? Vi-
lágválság. II. világháború. Hogy lehetett megmaradnunk és 

felépíteni néhány rövid év alatt egy elismert, erős országot? 
A szovjet azonban megállíthatatlan volt. A száműzetés követ-
kezett, a megmentettek adományaiból élve… Utolsó remény 
a forradalom, amelyet elárultak, vérbe tapostak. Nem ma-
radt már miért élni. Végakarata a hazai földben nyugvás. Ez 
azonban csak 1993-ban történhetett meg…

Dr. Osztie Zoltán mellett Jákob János dandártábornok, re-
formátus tábori püspök adott szolgálatot az ökumenikus isten-
tiszteleten a Belvárosi templomban. Dr. Osztie Zoltán plébá-
nos úr felszentelte a Székelyföldről érkezett zászlót, megáldva 
mindazokat, akik az Embert megillető egységes jogokért kiáll-
nak. V. T.

(Fotók: Koczkás E., v. Székely L., Dr. v. Práznovszky M.)

URAM, FORMÁLD A SZÍVEMET az igaz vitézség 
szellemében, hogy… 
A félelem langyosságában – A hősiesség bátorságát tanúsítsam; 
A kétely mételyébe – Az igaz hit bizonyosságát vigyem; 
A nyugtalanság szorításában – A türelem ragyogó erényét 
éljem; 
Az önzés poklában – Az önzetlen áldozatvállalás értékét 
mutassam föl; 
A hazugság káoszában – Az őszinteség tiszta egyenességét 
hirdessem; 
A viszály megosztó kegyetlenségében – Az egység erejében 
bízzam. 

URAM, ADD, hogy… 
Inkább én igyekezzek kiengesztelődni – Minthogy a haragot 
mélyítsem; 

Inkább én törekedjek másokat megbecsülni – Minthogy a 
megvetés szellemét terjesszem; 
Inkább a munka erejében higgyek – Minthogy a lustaság ködét 
növeljem. 
Mert önmagunkat átadva és szétosztogatva 
találjuk meg Isten adta helyünket, igazi önazonosságunkat! 
Ha hűségben kitartunk (a hit, tudás, haza, értékek mentén), 
akkor nyerjük el az állhatatosság ajándékát! 
Ha pedig meghalunk igaz meggyőződésünkért, 
akkor jutunk el végső célunkhoz, életünk kiteljesedéséhez! 

ÁMEN!

(Assisi Szent Ferenc imája nyomán, 
Kelényi T. Hermann-József O. Praem.)

A VITÉZSÉG FOHÁSZA 
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Kitörés – A Becsület Napja – február 11.
A II. világháború legtöbb áldozattal járó városvédő harca Sztáling-
rád után. Ahogy a történelem évszázadainak lapjait lapozgatjuk, 
megdöbbentő: a magyar nép állt az európai kultúra, hit, civilizáció 
védelmében... A XII. századtól a XX. századig.
1944 karácsonyára a budapesti ostromgyűrű bezárult, s a védők 
- állandó támadások között - a budai várba szorultak vissza. Feb-
ruár hó elejére már az élelem, és a lőszer fogytán volt, külső ellát-
mány már nem érkezett, s Hitler parancsa ellenére az ott levő né-

met-magyar vezérkar a reménytelen kitörés mellett döntött. Ek-
kor kb. 52.000 katona volt a várban, akik végül is 1945 február 
hó 11-én megkezdték a kitörést. A szovjetek erről már értesültek 
(!!), s előnyös pozíciókban fogadták a kitörőket, a tervezett kitö-
rési útvonalak mindegyikén(!!) Az első 24 órában 24.000 fő halt 
hősi halált a vár körül, és másnap kb. 20.000 fő halt hősi halált a 
budai hegyekben. Végül  harmadnapra 784 főnek sikerült a kitö-
rés Mány, Szomor, Kesztölc irányába.

Képes beszámoló a Mányon, 2013. február 9-én megtartott 10. KITÖRÉS-megemlékezésről
A Történelmi Vitézi Rend központi eseménye. (Észak-Dunántúli TSZK.)

Szolnoki II. vh. Honvéd Hagyományőrző 
Egység vezeti fel a menetet

v. Ugron Zoltán polgármester
a II. vh.mányi hősi halottaira emlékezik

Történelmi Vitézi Rend felvezetője
v. Soltész Gyula tkp. főszéktartó

Az Egyetemi Zászlóalj egykori harcos kato-
nája, v. Lányi Zsolt volt orsz. gy. képviselő

Főkapitány úr a Kitörésben hősi halált 
halt katonákra, civilekre emlékeztet, s 
azokra, akik a Mány határáig eljutottak 
segítségére siettek.

Főkapitány úr emlék-plakettet és emlék-
lapot nyújt át a Rend központi eseményé-
ben évek óta segítséget nyújtó több má-
nyi polgárnak. Bokodi Sándorné veszi át 
a Kitörés-emlékpalkettet.

Mány, református templom, ökumenikus 
istentisztelet; szolgálatot adott v. Szabó
Ferenc nagytiszteletű úr és Kelényi József 
plébános atya

Átadásra került számos Kitörés-emlékplakett, melyeket v. Zeidler Sándor 
szkp. az 1945-ös eredeti plakett alapján készített -  azoknak a rendtársainknak 
és mányi polgároknak, akik évek óta  dacoltak hófúvással, szélvihartral, hó-
val és faggyal – de megérkeztek, hogy együtt hajthassunk fejet a Hősök előtt. 
Köszönet mindenkinek, akik eddig is – és ez után is szívügyüknek érzik  az em-
lékezést. v. Sz.Kovács Ferenc széktartó, a rendezvény egyik szervezője

Fotó: v. Mordényi E., Dr. v. Práznovszky M., v. Tolnai E.

A Kitörés Emléktúra
Célja: minden év februárjában megemlé-
kezzünk azokról a magyar és német ka-
tonákról, akik a II. világháborúban két és 
fél hónapon keresztül hősiesen védték a 
Hitler által erőddé nyilvánított Budapes-

tet - és ezzel Nyugat-Európát - a bolse-
vik Vörös Hadsereg embertelenségé-
vel szemben. 1944. karácsonyán a szov-
jet ostromgyűrű bezárult a vár körül, az 
„Európa Erőd” védői a harc nélküli lemé-
szárlást jelentő kapituláció helyett - eskü-

jükhöz híven - védték Budapestet, feltar-
tóztatták a hatalmas szovjet hadsereget, a 
Nyugat-Európa elleni támadást késleltet-
ték. 1945. február 11-én a kitörést válasz-
tották, mint utolsó lehetőséget.
Utunk során teljesítményünkkel tisztel-
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günk a hősi halottaknak és azoknak, akik 
mérhetetlen szenvedések árán, de életben 
maradtak.  Börzsöny Akciócsoport

Kitöréstúra 2013
Budai Vár - Normafa - János-hegy - 
Nagy Hárs-hegy - Újlaki-hegy - Virá-
gos nyereg - Alsó- Jegenye-völgy - Zsí-
ros-hegy - Fehér út - Malom-földek - 
Anyácsapuszta – Szomor – 60 km
Visszaérve a mányi megemlékezésről, 
délután négy óra körül már többszáz fős 
tömeg verődött össze a szállingózó hó-
esésben a Budai Vár Kapisztrán terén. 
Nem meglepő, hiszen tavaly is több mint 
ezer résztvevője volt az idén hatodszor-
ra megrendezett Kitörés Emléktúrának. A 
túra célja, hogy bejárva az 1945-ös kitö-
rés útvonalát, érintve az ismert honvédsí-
rokat, egy extrém éjszakai teljesítmény-
túra keretében méltó emléket állítson a 
hősöknek. Ennek megfelelően rengeteg 
katonai hagyományőrző társaság és ma-
gánszemély teszi tiszteletét belföldről és 
külföldről egyaránt. Most is aránytalanul 
nagy rendőri készültség közepette várta a 
sok terepruhás-rohamsisakos túrázó az öt 
órás rajtot. 
A felvezető szakasz hangos énekszóval, 
így mi is a Széll Kálmán tér felé vettük 
az irányt.
A túra első 10 km-e végig utcákon keresz-
tül, kemény kaptatón vezet a Széchenyi-
kilátóig, így kellőképp bemelegedve kap-
tuk meg első pecsétünket az igazolófüzet-
re. Jó volt a hangulat, mindenfelé isme-
rősök fényképeszkedtek a korhű ruhákba 
öltözött pontőrökkel. Már siettünk is to-
vább a zöld jelzésen egészen Normafáig, 
majd az ismeretlen katona mécsesektől 
világító sírja mellett értünk a Csacsi-réti 
ellenőrzőponthoz. Ez után a Virág-völgy-
be ereszkedtünk le, hogy majd onnan 
újabb izzasztó emelkedővel érjük el a Já-
nos-hegyet. Itt kucsmás, kalasnyikovos 
„szovjet katonák” szokatlan módon cso-

kival kínáltak és beiktattunk pár perc pi-
henőt, feltöltöttük kulacsainkat a még 
működő nyomós kútból. - Felkapasz-
kodtunk a ködbe burkolódzó Erzsébet 
kilátóhoz, gyönyörködtünk egy keve-
set, de aztán hosszú léptekkel megindul-
tunk a Szép Juhászné felé, a nagy-hárshe-
gyi Kaán Károly kilátóhoz, ahol begyűj-
töttük az újabb pecséteket és szőlőcukro-

kat. Innen végig sárga jelzés vitt a Hár-
mashatár-hegy tőszomszédságában lévő 
Újlaki-hegyre. A Virágos-nyeregnél ter-
veztünk egy hosszabb pihenést, mivel itt, 
a Boróka étteremnél ér véget a 25 km-es 
résztáv. Itt a nevezetteket fasírtos zsem-
le fogadta meleg teával. Ketten folytattuk 
utunkat a sárga jelzésen az Alsó-jegenye-
völgybe. Az angol SAS alakulat embere-
itől megkaptuk a pecsétet, aztán a Papri-
kás-patakot követve értük el Solymár ha-
tárát, ahonnan monoton emelkedő kezdő-
dött Nagykovácsi felé. Itt már jóval rit-
kásabban baktattunk az ösvényen, hiába, 
ahogy az idő is későre jár, megérkezik a 
fáradtság is. Éjfél előtt pár perccel értünk 
a Zsíros-hegyi fogadóba, ahol jólesett az 
instantleves-sósmogyoró kombináció egy 
kis szíverősítővel kiegészítve. Felkattin-
tottuk fejlámpáinkat és elgémberedett ta-
gokkal nekivágtunk a túra második felé-
nek. A fogadótól kék jelzésen értük el a 
Nagyszénás 550 m magas kopár csúcsát, 
mely túránk legmagasabban fekvő pont-
ja és egyben kezdete a Perbálig tartó leg-
unalmasabb résznek is. Szerencsére köz-
ben volt még egy ellenőrző pont, ahol vö-
röskeresztes katonák fogadtak elég herva-
tag tűzzel. Meleg teát nem, ellenben kan-
nás vizet szerencsére bőven vételezhet-
tünk. Elköszöntünk, majd kissé álmosan 
nekiindultunk a sárga jelzésen Perbálnak. 
Már nem először vagyunk ezen a túrán, 
így nem volt kérdés, hogy ezen a mint-
egy tíz kilométeren „gyorsan” túl kell es-
nünk. Egy alkalmi társunk is lett, aki elég 
állhatatosan és szótlanul követett min-
ket. Félálomban mi sem voltunk túl be-
szédes kedvünkben, így igazán elnéztük 
neki ezt a tulajdonságát. Hosszas menete-
lés után kiértünk a perbáli szántókra, ami 
szintén nem a változatosságáról híres, el-
lenben jó göröngyös. Legalább nem alud-
tunk el. Végül is elértük a Malom-földek-
nél beásott katonai „rókalyukat” ahol ka-
kastollas csendőrök közölték, hogy a két 
gulyáságyú meghibásodott. Úgy látszik 
ez egy ilyen nap. Sebaj, már újult erő-

vel értünk be Perbálra és úgy belelendül-
tünk, hogy vissza se fordultunk, amikor 
az egyik kocsmából utánunk kiáltottak: 
„Egy jó meleg tea?!”
Most már a szinte kézzel fogható cél le-
begett szemünk előtt, pedig még jó 15 km 
volt Szomorig. Itt-ott pislákoló lámpák és 
„céltudatosan orientálódó” emberek je-
lezték, hogy nem csak kocsmából haza-
igyekvők vannak ilyenkor az utcán. Át-
vágva a községen, a következő megpró-
báltatást jelentő Nyakas-tető felé vettük 
az irányt, nyomunkban a furcsa idegen-
nel. A hegy nevéhez méltón meg is köve-
telte tőlünk a nyakasságot. Frissen kihe-
lyezett útjelző táblák mutatták az utat a 
pincesorok, gyümölcsösök és fasorok kö-

zött egészen Anyácsapusztáig. A kastély-
rom tövében letelepedtünk a tűz mellett, 
ahol emberünk hirtelen németül kezdett 
beszélni a németeknek öltözött pontőrök-
kel, zavarba ejtően hiteles hangulatot te-
remtve. Az utolsó próbatételt jelentő Ka-
kukk-hegy felé indultunk az Anyácsai-tó 
érintésével. Itt már komoly kis csapat ve-
rődött össze fáradt, de kitartó bajtársak-
ból, ami óriási erőt adott. Szó nélkül, 
erőltetett menetben értünk fel a csúcs-
gúlához, ahonnan visszanézve gyöngy-
sorszerűen látszottak a világító lámpák a 
szántóföldeken. Most már a kálvária felé 
mindenki futásba lendült, így értünk be az 
alvó Szomor utcáira. Már csak 1 km! Az 
eddig megszokott kocsma helyett a helyi 
általános iskola tornatermében jelölték ki 
a célt, az egyre növekvő létszámra való 
tekintettel. Némi tévelygés után, de rend-
ben érkeztünk a még szinte üres csarnok-
ba. Rajtunk kívül csak néhány, vélhetően 
terepfutó feküdt ájultan a padokon. Itt a 
díjazás után szóba elegyedtünk Herbert-
tel, aki mint megtudtuk, Berlinből jött és 
barátai közül csak ő vállalta a 60-as távot. 
Gratuláltunk neki ezért a hozzáállásért. 
Pihenés közben hamar barátságot kötöt-
tünk, hogy aztán a buszon Budapest felé 
nagy egyetértésben aludjunk…
Jövőre ugyanitt! vitéz Rigler Ádám

Köszönjük a szervezést a Börzsöny
Akciócsoportnak!
Elérhetőség: www.kitorestura.hu

Dicsőség a hősöknek!



VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ16 2013/1.

„…életünknek  gyümölcse - egy sugár ama nagy időkből, melyeknek küzdelmeit és dicsőségét, eredményeit
és tanulságait, vajha soha ne feledné és bölcsen használná a nemzet.”

1848 – Miért fénylik a csillag?
Mikor hull ki a kard / Honfiak kezéből?
Majd ha elvonúl a rabság éjszakája
S béke és szabadság napja kél utána.

BOZZAy PÁL (Kővágóörs, 1829 - Zánka, 1852)

Kalocsa

Buda

Gödöllő

Szeged

Kecskemét

Isaszeg

Buda,
Gábor Áron emlékmű

Pécs



VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ2013/1. 17

Vélemények az autonómia-törekvésekről
Budapesten 2012. május 30-án tartotta ülését a Kárpát-me-

dencei Magyar Képviselők Fóruma Regionális önkormányza-
ti munkacsoportja

Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnö-
kének…meggyőződése, hogy a második Orbán-kormány az EU-
ban vívott küzdelmét győzelemmel fejezi be, és az élére áll az au-
tonómiakövetelőknek - a tényleges magyar autonómia ellenzőivel 
szemben. A széthúzás sem megoldás. Különösen nem most, amikor 
valóban, egy új „összefogást” kellene produkálnunk. Mert a nem-
zet egészének ez az érdeke. A Nemzeti Együttműködés Rendszere 
(NER) mintha erre a helyzetre jött volna létre. Felvidék.ma, Po-
gány Erzsébet írásából

Csáky Pál felvidéki közíró és politikus  „A felvidéki magyar-
ság partneri viszonyra törekszik Magyarországgal, annak min-
denkori kormányával. Az ottani magyarok ahhoz várnak segít-
séget az anyaországtól, hogy megmaradjanak nemzeti közössé-
geik, és ellen tudjanak állni az asszimilációs folyamatnak. (...) 
A felvidéki magyarság autonómiatörekvései soha nem jelentették 
azt, hogy el akarnának szakadni Szlovákiától. A felvidéki magya-
rok egyszerűen tisztességesen akarnak élni, de soha nem mond-
hatnak le magyarságukról, a nemzeti összetartozás érzéséről, az 
asszimiláció, az önfeladás nem lehet számukra követendő út.”/ 
2012.V.31. -Álom a szabadságról c. könyve bemutatóján.

 Felvidék.ma

Autonómia-albizottság jött létre az elcsatolt magyarok önren-
delkezéséért az Országgyűlésben  (Választás, 2012, április 17.)

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke ked-
den az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt azt 
mondta: Székelyföld autonómiája Magyarország hathatós tá-
mogatása nélkül nem valósítható meg. Kifejtette: ebben Ma-
gyarország szerepe nem a nyomásgyakorlás, két uniós tagál-
lamnak egy ilyen kérdést együttműködés tárgyának kell tekin-
tenie. Meggyőződése, hogy a magyar kormány támogatja törek-
vésüket, és minden lépésüknél ebből indulnak ki - fűzte hozzá, 
kiemelve: úgy érzik, Magyarországnak olyan kormánya van, 
amelyik ezt a kérdést felvállalja. Izsák Balázs leszögezte, Szé-
kelyföld autonómiája nem sérti Románia területi integritását, 
sőt Romániának érdeke is lehet… 

Székely zászló lobog a Mária Valéria hídnál
ESZTERGOM. A Székely Himnusz kíséretében vonták fel a szé-

kely zászlót a Mária Valéria híd esztergomi hídfőjénél 2013. feb-
ruár 15-től! – Magyarországon az Országgyűlés épületén, temp-

lomokban, önkormányzatokon, intézményeken, lakóházakon lo-
bog a SZÉKELY ZÁSZLÓ! – Mert mi egy vérből valók vagyunk!”

Dr. v. Gyurta Tibor Roland ügyvéd, T.V.R. kp.v.hdgy, a Nemzeti 
Jogvédő Szolgálat (közhasznú egyesület) elnökségi tagja, ügyveze-
tő helyettese, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tevékenységéről tartott 
rövid összefoglalót a KÖMA K.TSZK. őszi állománygyűlésén, s e 
tevékenységről részletesebb tájékoztatót küldött lapunknak:

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat önkéntes alapon, a közcél érdekében 
szerveződött független közhasznú, non-profit, civil szervezet, amely 
önálló egyesületként 2008 óta működik. A Szolgálat független a kor-
mányzattól, regionális, helyi önkormányzatoktól, központi közintéz-
ményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint nyereség-ori-
entált  szervezetektől.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2004-től négy évig a Nemzeti Jogvédő 
Alapítvány keretében végezte tevékenységét. A Szolgálat hosszú távon, 
országos szinten és a Kárpát-medencében az emberi jogi, valamint a jog-
és érdekérvényesítő területeken végzi tevékenységét. Az Egyesület hosszú 
távú stratégiája, hogy kapacitását növelje és fejlessze, hogy a felhalmozott 
jogi tudásanyagot és tapasztalatot minél szélesebb területen adja át a civil 
szektor erre igényt tartó szervezeteinek, oktatási intézményeknek és mind-
azon állampolgároknak, akik részéről erre igény merül fel.

A Szolgálat fő célja az emberi jogok, polgári jogi, vagy alkotmányos 
alapjogok és a demokrácia által biztosított jogok figyelemmel kísérése, 

az ezzel ellentétes joggyakorlat feltárása. A jogsértések elkerülése cél-
jából hatékony jogi védőernyőt biztosít mindazoknak a magyaroknak, 
- magyar és nem magyar állampolgároknak - akikkel szemben a ma-
gyar nemzethez tartozásuk miatt hátrányos jogkövetkezményeket alkal-
maznak, legyen az akár büntető, polgári jogi vagy alkotmányos alapjo-
got érintő egyéb ügy. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a nemzeti érdekeket 
előmozdítani kívánó kezdeményezések számára a kor követelményei-
nek megfelelő, szakszerű, pontos, de a nemzetstratégiai szempontokat is 
figyelembe vevő tanácsadást, segítségnyújtást és oktatást biztosít.

A Szolgálat segíti és tanulmányozza a különböző népcsoportoknak 
egymással és saját államukban élő nemzetrészeikkel ápolt kapcsolata-
it, támogatja az országokon belüli és határokon átívelő autonómiák és 
regionális együttműködések szervezeti és működési formáinak kiala-
kítását és megerősítését oly módon, hogy nemzetközi jogi biztosítékok 
övezzék a térség népcsoportjainak megmaradását, önrendelkezésük ki-
bontakozását, jogaik nemzetközi szavatolását.

  A Szolgálat elsődleges feladatának tekinti a magyar állampolgároknak 
és a magyar nemzethez tartozóknak az emberi jogi védelmét. A demokrá-
cia és emberi jogi prioritás megköveteli, hogy a  Nemzeti Jogvédő Szol-
gálat jelentős létszámú munkatársával biztosítsa, hogy akiket valamilyen 
módon jogsérelem ér, kiemelkedő és színvonalas jogi védelmet kapjanak. 

Nemzeti jogvédelem

Magyarország és Erdély fejedelmének, Bocskai Istvánnak 
(Kolozsvár, 1557. január 1. - Kassa, 1606. december 29.) négy év-
századdal ezelőtt írt intelme, politikai végrendelete:

„Meghagyom, szeretettel intvén mind az erdélyieket és ma-
gyarországi híveinket az egymás közt való szép egyezségre, 
atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha 
más fejedelemségek alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A Ma-
gyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák 
őket atyafiknak, vérüknek.”
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Ausztria Törzsszék
Konferencia, Bécs - 2012. június 19-

én neves magyar és osztrák politiku-
sok, újságírók, jogászok, közgazdász-
ok részvételével tartottak konferenciát 
Bécsben, a Hotel Intercontinental zsú-
folásig megtelt konferenciatermében. A 
két ország közötti jószomszédi viszonyt 
mutatja többek között, hogy a két tag-
állam közös stratégia kidolgozásán fá-
radozik az unióban hatalmat gyakorlók 
politikai és gazdasági gyámkodása ellen. Az előadók között volt 
többek közt dr. Eva Maria Barki neves nemzetközi jogász, aki 
többek között felemelte szavát – mint már annyiszor – Magyar-
országért:  
„Magyarország demokratikus állam, ahol az új alaptörvény jogsza-

bályai az irányadók. Az ország szuverenitásának tiszteletben tartá-
sát kormányunk elvárja, az uniós tagállamokkal történő együttmű-
ködést a kormány a magyar nemzet érdekeit szem előtt tartva tart-
ja fenn. Az IMF világuralmat diktáló ereje a gazdasági és politikai 
ellenőrzésen alapszik, amely igen veszélyes a polgári társadalmak 
egységére. A külföldi sajtó elferdített hírei megosztják a tagország-
ok Magyarországról alkotott véleményét. Magyarország kormánya 
mögött kétharmados tömeg áll, amelyet fent kell tartani az eddig el-
ért gazdasági sikerek további fejlődése érdekében.”

Bécs, 2012. aug. 30. - Az „Igazság Napja” tüntetőihöz - Dr. Eva 
Maria Marki Nemzetes Asszony kiáltványából
„Köszönet az erdélyi magyar történelmi egyházaknak, hogy 

meghirdették az Igazság Napját és tüntetnek a Székely Mikó 
Kollégium visszaállamosításának jogtalansága ellen. Ha tüntet-
nek az igazságért, tudniuk kell, hogy nem csak a román állam 
nem ad jogvédelmet, hanem az Európai Unió sem, amely nem 
ismeri el a nemzetiségi jogokat... A magyarságot megillető jogo-
kat csak egyetlen egy úton lehet biztosan elérni: erdélyi-székely-
földi területen saját törvények, saját közigazgatás és saját bírás-
kodás kell – más szavakkal: önrendelkezés az ENSZ által elfo-
gadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá-
nyának 1. cikkelye alapján…. 
Igazságosság csak szabadság alapján létezik.
Elsősorban a szabadságért kell tüntetni, csak ez után lehet igaz-

ságosság is.”

A niederaudorfi  Magyar Lánykollégiumról
A Kollégium 1946-ban alakult a bajorországi Niederaudorfban 

Farkas Ferenc vezérezredes kezdeményezésére. Az Alpenhofban 
közel 80 bentlakásos diák tanítását, nevelését 4-fős tantestület 
látta el dr. Ravasz Dezső vezetésével, aki egészen 1948 májusá-
ig látta el az igazgatói tisztet. Feleségével, Matolcsy Margittal 
nagy szeretettel és odaadással törődtek a kint rekedt magyar lá-
nyokkal. Az alapítás emlékére 2012. május 5-én a niederaudorfi 
karmelita kolostor falán, a még élő diákok és az első igazgató 
unokája, Dr.v.Ravasz István alezredes jelenlétében táblát avat-
tak. A fekete márványtáblát megszentelte dr. Cserháti Ferenc, 

a külföldi ma-
gyar lelkipász-
tori szolgálattal 
megbízott Esz-
tergom-buda-
pesti segédpüs-
pök. Jelenlété-
vel megtisztel-
te az ünnepsé-
get Mydlo Ta-
más müncheni 
főkonzul és a helyi polgármester is. Az alábbi verstöredék is el-
hangzott, melyet – idézve a niederi diáklányokat – a „Ravasz-di-
ri” kisebbik fia, István írta, emlékezve az itt-töltött időszakra. Ő 
és bátyja, Dezső szintén tanultak ebben a kollégiumban, szüle-
ik irányítása alatt.

Egyidejűleg fontosnak tartja, hogy a jogsérelmek feltárásra kerüljenek és 
az egyes jogsértő esetekből olyan szakmai munkák, tanulmányok készül-
jenek, amelyek a levonható általános érvényű tapasztalatok és tanulságok 
után a kutatás, az oktatás körébe, illetve a közvélemény elé kerüljenek.

A Szolgálat fontos célkitűzése a demokratikus jogaiban és emberi 
jogaiban sértett és sérelmet szenvedett magyar állampolgárok és ma-
gyar népcsoportok ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetkö-
zi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok 
megtételét is.

Az Egyesület - a jogvédelem és jogfejlesztés mellett - a jelentősebb 
jogesetekről tájékoztatja a közvéleményt, eset- és helyzetértékelése-
ket készít, jogpolitikai kérdésekben állást foglal, szakmai véleményt 
nyilvánít. Működéséről összefoglaló tájékoztatókat, hírleveleket ad ki, 
nyomtatott és elektronikus formában (E-mail levelező rendszer, hon-
lap, fórumok stb.), illetve jogorvoslattal él, ha tevékenységével, vagy 
az általa támogatott üggyel kapcsolatban a tömegtájékoztatás valótla-
nul, vagy helyreigazításra szoruló módon tájékoztat.

„Ha majd az évek elszelelnek
S fehér színt adnak fejednek,
Megrohan az emlékek hada
S öledben ül az első unoka,
S esengve kéri, mesélj, nagymama!

S mesélni kezdesz:
Volt egyszer régen, nem is emlékszem
Pontosan mikor, egy kedves kis család.
Kicsiny osztályban, kicsiny teremben
Testvérek módján élt néhány diák.

Jusson eszedbe sok-sok év után
Vidám diákkorod,
Hogy élted napsugaras tavaszán
Együtt töltöttünk sok-sok szép napot.

S aztán eljárt az együttlét
Gondtalan, múló ideje.
Szétszórt minket a világ zsarnoka,
Másfelé vitt mindünket élete:…”

Lejegyezte: Rátfai Emese Judit
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Erdély Törzsszék
Csíkszék

Szent István-díj, Csíkajnád
2012. augusztus 19-én immár második alkalommal került 

sor Csíkajnádon a Szent István Ifjúsági Szervezet védnöksé-
ge alatt működő bizottság által adományozott díj átadására. 
A díjat idén a 89 éves vitéz Orbán Ferenc, Csíkajnád szülöt-
te kapta, aki jelenleg Csíkszereda város lakója. Az ünnepsé-
gen jelen volt a Történelmi Vitézi Rend 18 tagja, vitéz Lázár 
Elemér otkp. vezetésével.

A Történelmi Vitézi Rend csíki zászlója alatt kivonulva sor ke-
rült az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékművének a ko-
szorúzására a templomkertben. Szintén koszorút helyezett a Rend 
nagy királyunk tiszteletére a Szent István és Gizella királyi pá-
ros szoborcsoport lábához, amelyet annak a tiszteletére emeltek, 
hogy Ajnád temploma Szent István nevét viseli. Itt hangzott el 
v. Orbán Ferenc előadásában Gyóni Géza ’Csak egy éjszakára’ 
c.verse. A koszorúzásokat nemzeti himnuszaink eléneklése kö-
vette, majd a zászló vezetésével a vitézek, az egyház képviselői 
és a nagyszámú ünneplő résztvevő átvonult a helyi kultúrotthon-
ba. Szőgyör Lóránt, a SZISZ elnöke köszöntötte a díjazásra java-
soltat és az összes résztvevőt. Bogos Róbert magyar szakos ta-
nár elmondta vitéz Orbán Ferenc laudációját, majd nagy tiszte-
lettel átadta a díjat és az oklevelet. Ezek után filmvetítés követke-
zett. Meglepetésként és ajándékként levetítették az ünnepeltnek a 
Duna TV által 2006-ban Orbán Ferenc műtermében és a Gyimes 
völgyében, a Bilibók tetőn készített tévéfelvételt, amelyben bemu-
tatták a díjazott által készített faragott munkák egy részét és há-
borús emlékek megidézésére került sor. Vitéz Lázár Elemér otkp.
úr tisztelgett az ünnepelt hajlott kora és érdemei előtt, és megha-
tó verssorokkal köszöntötte idős bajtársát, kifejezve jókívánsága-
it. Meleg kézfogással illette, kérve az Urat, hogy adjon hosszú éle-
tet mindenki Feri bácsijának.

Az ünnepség végeztével a résztvevők megtekinthették a kul-
túrotthonban az Orbán Ferenc faragott műalkotásaiból szervezett 
kiállítást. vitéz Orbán Imre  szkp. Csík.

Hol sírjaik domborulnak....
Úz völgyi megemlékezés – 2012

Bárhova megyünk az ezeréves magyar állam határai mentén a 
Keleti-Kárpátokban, mindenhol csak emlékezni lehet és kell. El-
felejtett vagy frissen feltárt honvédsírok domborulnak árván vagy 
gondozottan az egykori hadszíntéren. Rájuk nőtt egy fa vagy csi-
golya, vagy éppen új kopjafa vagy kereszt díszíti a hősök sírját, és 
idézi szomorú emléküket. Elszorul a halandó lelke, ha ilyen he-
lyet lát! 

Nagy magyar hazánk utolsó napjait idézi az emlékezők szeme 
elé a feltáruló kis síkság az Úz völgyében. 1944. augusztus 26-a 
az a nap, amikor százával hullt a katona a magyar  haza védelmé-
ben ezen a helyen. De az I. világháború is itt hagyta szomorú bé-
lyegét. Itt dobbant utolsót a Hazát kétségbeesetten védő fiatal ma-
gyar honvédek szíve. Kötelességünk megemlékezni Róluk!

 Ezt teszi minden évben a Történelmi Vitézi Rend. A Rend Csík 
széki csoportja idén is elment emlékezni erre a szomorú emlékű 
helyre. De itt voltak a sepsi- és kézdiszéki vitézek képviselői is. 
Vitéz Lázár Elemér otkp. vezetésével a Rend lerótta kegyeletét az 
Úz völgyében elhantoltak sírjai fölött. A kézdiszékiek képviselői, 
vitéz Kelemen Dénes és fia, v. Kelemen Botond az általuk faragott 
és 2011-ben felállított apostoli keresztnél helyezték el az emléke-

zés koszorúit, melyek hidat képeznek az utókor és az elesett hősök 
között. Nem hagyjuk lerombolni ezt az átjárót, eljövünk minden 
évben, és igyekszünk méltóak lenni az elesett katonák emlékéhez.

v.Orbán Imre szkp., Csík 
dr. v.Ambrus Ágnes, tszéki v. hdngy.

Idő és emlékezet Úz-völgyében ...
Az Úz-völgye, mint a Keleti-Kárpátok egyik átjárója, megha-

tározó szerepet töltött be évszázadokon át a székelység, a ma-
gyar nemzet történetében. Ezen a szoroson is érkeztek hozzánk 
a Keletről betörő népcsoportok az úzok, besenyők, kunok, né-
pünk által „kutyafejűek”-nek nevezett tatárok, törökök, romá-
nok, ukránok, oroszok. Az I.és II. világháború borzalmai mély 
nyomot hagytak a településen és az ott élők emlékezetében. Aki 
már járt ezen a tájon és legalább egy éjszakát eltöltött a vadre-
gényes rengetegben, nemcsak a lelkében hagy nyomot az ott töl-
tött idő, hanem olyan erővel töltődik fel, mellyel csak az töltőd-
het fel, aki átélte már ember és Isten, ember és természet talál-
kozásának legtisztább élményét. Egyszóval egy olyan helyen va-
gyunk, ahol a történelemnek lehetünk tanúi, ahol az idő megáll, 
ahol a profán világból a szakrális világba lépünk...2011. július 
25- és 31. között kis lelkes csapat vert tábort az Úz-folyó mellett, 
hogy megszervezze az Egy az Isten, egy a nemzet nevű tábort. 
A Vitos József  (Csíkszentmárton), Murányi Gábor  ( Meritum 
Egyesület elnöke, Szeged) és Gergely Zoltán (Csíkszentmárton) 
által vezetett szegedi-csíkszentmártoni csapatnak fő célja annak 
az emlékhelynek a felújítása volt, melyet 1979-ben állítottak a 
második világháború alatt a Mátyás király erődnél hősi halált 
halt honvédek emlékére. 

A felújítás az emlékkereszt környékének megtakarításával, 
rendbetételével  kezdődött, majd több kilométert bejárva egy 
olyan cserefát kellett keresni, amellyel pótolni lehetett az emlék-
mű korhadt részeit. Ezután következett a hiányzó betűk kifaragá-
sa, a régi róvások kitakarítása és előkezelése, majd a kereszt új-
rafelállítása a régi helyére azonos módon az eredetivel. Miután 
ez elkészült, következett a teljes faanyag védő és ápoló anyaggal 
való lefestése, átitatása. Ősszel újabb védőréteget kapott a kereszt-
fa, mely után a róvásokat minőségi fekete festékkel festették ki. 
A keresztfa teljes és pon-
tos szövege: 

„DICSÉRTESÉK A 
JÉZUSKRISZTUS.
E sirhant alatt nyug-

szik tizenkét ember tes-
te kinek piros vére a föl-
det festette. Köztük van 
csikcsekefalvi Dánél Pál 
született 1922. január 24 
meghalt 1944. augusztus 
26. Állitatta Dánél Gá-
bor és neje Sass Regina 

1979.”
Történetük 1944. au-

gusztus 26-án kezdődik, 
amikor a csíkszentmártoni 
(csíkcsekefalvi) Dánél Pál 
és 11 bajtársa, az akkori 
magyar királyi honvédség 
kötelékében szolgáló katonák hősi halált haltak az Úz-völgyében. 
A völgyben felvonuló oroszok a Mátyás király erődnél ellenállás-
ba ütköztek, ahol rövid ideig heves harc bontakozott ki. A bun-
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ker és géppuska állások 
fedezékéből kezdetben 
honvédeink sikeresen fel-
tartották a támadókat, de 
az út alatt átvezető alag-
útba menekült honvédeket 
egy orosz tank felfedezte 
és tűz alá vette. Ekkor érte 
találat az alagutat, mely a 
fiúkat maga alá temette. A 
heves harcok miatt kimen-
tésükkel a szemtanuk el-
mondása szerint meg sem 
próbálkoztak. Így estek ál-
dozatul az orosz betörés-
nek augusztus 26-án az 
elsők között Dánél Pál és 
társai. 

  
Honvéd síremlék Székelycsóka határában

Első jelzés-értékű írás: V.T.2012/1, 18.old. – E néhány sor már 
az összefogásról és a tettről értesít:

A székelycsókai emlékművel kapcsolatban a következőket köz-
löm: A megtaláláskor egy általam készített képet mellékelek. A 
tavalyi év november 1-én ismét visszatértem és meglátogattam az 
emlékművet, amikor egy babérkoszorút helyeztem el a Történel-
mi Vitézi Rend nevében 
„A hazáért mindhalá-
lig!” felirattal. Az elő-
zőekben a marosvásár-
helyi vitézek is meglá-
togatták az emlékművet 
és gondozásukba vet-
ték. Ez év folyamán is-
mét szeretném megko-
szorúzni (saját költsége-
men - mint az előző is) 
László István honvéd 
emlékére emelt emlék-
művet. A koszorúzás-
ról is mellékelek pár ké-
pet (sajnos egyedül vol-
tam, és a képeket ma-
gam készítettem). Ez az 
első hadiemlékmű, amit gondozásba vettem és szeretném tovább-
ra is gondozni a marosvásárhelyi vitézek segítségével, ápolni múl-
tunk ezen szeletét.

Rendtársi üdvözlettel:
Ádámosi-Sipos Albert VRNT., Százhalombatta

Kolozsvár Szék
 Árpádházi Szent Erzsébet Napok, Kolozsvár,  

2012 nov. 16-17-18.
Kolozsvárott, a változások után, 1990. április 17-én, a helyi 

biróság hivatalos jogi személyként a 279/17.90. számmal, beje-
gyezte a „Magyar Mozgáskorlátozottak Társulatát”. A szervezet 
fő célkitüzése, hogy a hátrányos sorsú, kisebbségben élő mozgás-
sérült vagy idős rászoruló személyeket segítse, azok emberi élet-
körülményeit javítsa. Ebből kiindulva földterületet vásárolt, majd 

sikerült felépíteni egy  többszintes - 7.400 nm-es – kápolnát is ma-
gába foglaló szociális otthont. Ez az otthon 2001-ben kezdte el 
müködését, a rászorulók ápolását. Mindmáig több, mint 500 rászo-
rulónak nyújtott és nyújt segítséget. Ez az épület a betegek, eleset-
tek, egészségügyisek védőszentje nevét viseli, Lellisi Szent Ka-
millét. Fő támogatója intézményünknek az Osztrák Kamilliánus 

Rend, valamint a Felső Ausztria „Kamilliánus Családok”  közös-
sége. Az élet és az elmúlás gondolata azonban még egy újabb ter-
vet szült. A meglévő épület az idősek számára néhány szobás bőví-
tést igényelt, valamint – Árpádházi Szent Erzsébet nyomdokait kö-
vetve, – egy lány-anya otthonban, bölcsőde-óvodában  álmodtuk 
a jó Isten földi elvárását megvalósítani. Ez az új épület sok fiatal 
anya számára megoldhatja a gyermekáldással megjelenő átmene-
ti gondokat, valamint a bölcsődei, óvodai igényt, s nem utolsó sor-
ban új munkahelyeket teremtünk. Elképzelünk különböző oktatá-
si kurzus indítását is annak érdekében, hogy a lányanyák is köny-
nyebben vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. A másodla-
gos cél, hogy az „alkonyatban” élő idősek a kisbabák neveté-
sén, játékán, sírásán nagyszülőknek érezzék magukat. A mo-
soly, a szeretet átöleli az embereket függetlenül a kortól, a kül-
ső élet „zajától”. Az új elgondolás, új terv nem valósulhatott volna 

meg egy magányos özvegy, gyermektelen hölgy anyagi adománya 
nélkül. Az adományozó hölgy, nevezett Marczián sz. FEJÉRDI  
Rozália,  a tervet megismerve, áldását adta e nagy terv megvaló-
sulásához. Mint tapasztalható, az adományozónk vágya is telje-
sült: Felkarolhatjuk az anyákat, a csecsemőktől a kisgyermek-ko-
rig: a megszületett magyar gyermekeket. Örülünk a gyermekál-
dásnak! – a nemzetépítő gondolat beteljesedik. A  Szent Erzsé-
bet kápolna felszentelése megtörtént, a lélek beköltözött az anya-
otthonba. Isten kegyelmével, az új épület elkészült, – mint monda-

Csíkcsekefalvi Dánél Pál (1922-
1944) A kép 1943. május 18-án ké-
szült.  v.Nagy Pál közlése A Kápolna felszentelése

Az alapító és a mindennapok kihívásaival szemben helytálló v. 
Tokay Rozália szkp. köszöntője
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ni szokás – a gyermek lábra állt. De most a gyermeket  fel kell öl-
töztetni és mielőbb útjára kellene indítani. Ehhez kellene, kellené-
nek jó szándékkal és jó anyagiakkal rendelkező személyek. Az 
apró adakozásokat is nagy szeretettel fogadjuk, mert annak az 
értéke lelki gazdagságról szól. Mindezek most még hiányoz-
nak. Az elkezdett és befejezésre váró nagy munkánkhoz ke-
resünk támogatókat, anyagi segítséget, hiszen állami támoga-
tásban nem részesültünk és sajnos, nem részesülünk. Minden 
adakozó neve az épület emléktáblájára felirattatik.

Igyekezzünk keresztény lélekkel élni, aszerint cselekedni, hi-
szen az adakozás a lélek életét táplálja. Szeressünk, hogy Isten 
is szeresse a Föld gyermekeit! Képzeletben, cselekedeteinkkel 
fogjuk meg egymás kezét és adakozzunk, mint azt Árpád-házi 
Szent Erzsébet cselekedte. (Kérésünk a 68. oldalon - a szerk.)  

Kolozsvár, 2012.november
v.Tokay Rozália Anna v.hdgy., MMTK elnöke, alapítója                            

A Homorod völgye, a Lobogó Szabadidőközpont
Ebben a pánikoló, acsarkodó, siránkozó,  reménytelen világ-

ban elmentünk a nagydiákokkal hitet, reményt, bizalmat keres-
ni. Jó volt találni a nagy hegyek között, egy kis patak partján 
egy embert, aki kemény munkával, ügyességgel, - a világ nyafo-
gó zajára nem figyelve - 15 év alatt egy kis virágzó paradicsomot 
hozott létre nem csak maga és családja számára, hanem harminc 
munkatársa, és a házát felkereső sok-sok lovagolni, sízni, kikap-
csolódni vágyó vendége számára is. 

Mivel lett volna jobb a világ, ha nem a kitartó munka útján indul 
el ez a székely, hanem Isten szép világának az elsiratásával töltöt-
te volna az elmúlt éveket?  Mennyivel szebb lenne Erdély, ha a fo-
lyamatos harangfélreverések helyett mi is itt-ott elültetnénk egy 
tő rózsát, facsemetét, ha a magunk léptékével felépítenénk sze-
retetből, mások számára egy kikapcsolódásra, nyaralásra, pihe-
nésre alkalmas kis  zugot szülőföldünkön? Pásztorokat, pincére-
ket, szakácsokat, egyszerű takarítónőknek ad kenyeret becsüle-
tes munkából. Adót fizet, nem is keveset, ezzel fenntartja társa-
dalmunkat. És mikor felkértem, hogy tartson előadást a gyereke-
inknek, szinte egy óráig beszélt csillogó szemmel, reménnyel, bi-
zalommal, hittel. Szavaiból a gyerekek életerőt, lendületet, bátor-
ságot nyertek, akárcsak én magam is. Van jövő, és ez a jövő a be-
csületes alkotó, teremtő munkában van és nem a siránkozásban, a 
harangok folyamatos félreverésében.   

Az lenne jó, ha pozitív gondolkodással, tudatosan az ered-
ményekre, a szép dolgokra irányítanánk a figyelmünket, hogy 
azokból erőt, lendületet, bátorságot merítsünk.

Csaba testvér 

Nagykárolyi Alcsoport
2012. január 8. A doni áttörés áldozatai előtt a Nagykároly-

Kertvárosi Református Egyházközség és a TVR tagjai tisz-
telegtek. A délutáni kistemplomi istentisztelet után a közösség 
csendben átvonult a sírkertbe, ahol Tolnay István VRNT, kert-
városi lelkipásztor bibliai igével köszöntötte a megjelenteket. Az 
egyházközség Pro Ecclesia énekkara a Magyarok Világhimnu-
szát énekelte, majd dr. Németi János történész vázolta a hábo-
rú előzményeit és a keleti hadszíntér viszontagságait. Az ünnep-
ségen jelen levő Blázer János fizikatanár megható emléket idé-
zett fel arról, hogy édesapja is kinn volt a Donnál, utolsó levelét 
1943. január 11-i keltezéssel még megkapta a család, de már nem 
adatott meg neki, hogy hazatérjen.

2012. februárjában bekapcsolódtunk abba a gyűjtésbe, 

amit v. Sebő Ödön gyimesbükki szobra felállítására hirdet-
tek székely rendtársaink. A szervezők kérése szerint az össze-
gyűlt fémanyagot beváltottuk, s az érte kapott készpénzt, 850 
RON-t májusban átadtuk v. Kovács György csíki vitézi hdgy. 
rendtársunknak, a gyűjtés ottani megszervezőjének.

2012. március 7. Nagyváradon találkoztunk a Bihar megyei 
RMDSZ képviselőivel, akik könyvgyűjtő akciót kezdemé-
nyeztek a bihari szórványban élő magyar közösségek meg-
segítésére. A nagykárolyi alcsoport nevében 200 kötettel járul-
tunk hozzá a megvalósítás sikeréhez.

2012. március 15. A T.V.R. első ízben vett részt a város hiva-
talos ünnepi rendezvényén. Előbb a Magyar Ifjúsági Kezdemé-
nyezés tagjaival koszorúztuk meg a református temetőben nyug-
vó 1848-as honvédek sírját. Petőfi Sándor nagykárolyi szobra előtt 
méltóságteljes alázattal ünnepeltek a magyarok. Számos közéle-
ti és egyházi méltóság tisztelte meg a rendezvényt, mint Kelemen 
Hunor kultuszminiszter, Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács 
elnöke, ft. Mózes Árpád ny. evangélikus püspök. Ugyanezen a na-
pon vidéken, Ákoson és Krasznamihályfalván is kulturális mű-
sorral és koszorúzással hajtottak fejet a szabadság hősei előtt.

2012. március 18. A nemzeti ünnephez kötődött a kertvárosi 
reformátusok istentisztelete, melyen a Nagykárolyi Elméleti Lí-
ceum is képviseltette magát. Románia legjobb 100 középiskolá-
ja között számos Erdély-részi, regáti, partiumi és megyénk-beli 
tanintézetet utasított maga mögé sikerei, felkészítő tanárai és 
szorgalmas diákjai munkája által. Ebből a rangos intézményből 
magyar anyanyelven dicséretesen szóló diákok, és énekhang-
jukkal a népszerű médiavetélkedők ünnepelt sztárjait is meg-
szégyenítő tehetségek hallatták hangjukat. Gyűjtést hirdettünk 
a református temető 2. világháborús honvédsírjainak felújításá-
ra. Az egyházközség perselyes adakozással járult hozzá a kivi-
telezéshez.

2012. április 28. Részt vettünk a majtényi kuruc emlékműnél 
immár 23. alkalommal megrendezett Élő Rákóczi ünnepségen. 
Nagy Csaba nyíregyházi tárogatóművész idézte a kor hangula-
tát a gyönyörű dallamokakl. A T.V.R. koszorúját v. Berei Károly, 
ifj. Geréb Miklós VRNT és v. Nagy Levente helyezték el.

2012. május 5. Csíkszereda, vitézavatás. Találkoztunk erdé-
lyi, ill. székely rendtársainkkal.

2012. május 12. Krasznamihályfalva, Hazatérés Napja. Az 
1 évtizede hagyományosan megrendezett falunapon rendünk 
visszatérő vendég: díszőrséggel járul hozzá az ünnepi hangu-
lathoz.

2012. június 10. Református istentiszteleten az összetartozó 
nemzetet ünnepeltük. Az Országgyűlés 2010-ben határozta 
el, hogy a trianoni tragédia gyászos emlékét a magyarság po-
zitív töltetű ünnepével cseréli fel.

2012. június 30. Felavattuk a II. világháborúban elesett 
honvédek két megújult síremlékét a református temetőben. 
Az eseményt megtisztelte v. Hunyadi László főkapitány úr, to-
vábbá v. Lázár Elemér Erdély országos tkp., v. Kocsis László 
Észak-Erdély tkp., a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 
népes küldöttsége, balkányi és debreceni rendtársak, ft. Csűry 
István királyhágómelléki ref. püspök, ft. Mózes Árpád ny. evan-
gélikus püspök. Sajnálatos módon, a Nyírő József újratemetése 
körüli puskaporos politikai légkörben az anyaországi hivatalos-
ságok nem vállalták a nyilvános szereplést, így sem a főkonzu-
látus, sem a minisztérium, sem a HM kutatói nem fogadták el a 
meghívásunkat.

Ismerjük meg történelmünk tragikus eseményét és a síremlék 
felállításának folyamatát néhány sorban:
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1944-ben a tordai csatából visszavonuló magyar honvé-
deket szállító vonat megállt Nagykárolyban, ahol abban az 
időben katonai kórház is működött a Károlyi grófok kas-
télyában. A szerelvényről itt helyezték el a súlyos sebesül-
teket, ill. az út közben elhunyt honvédeket felekezeti hova-
tartozás szerint el is temették a helyi református, ill. római 
katolikus temetőben. A honvédsírokat a háború utáni „győz-
tesek” nem nézték jó szemmel, s gondozás nélkül lassanként 
feledésbe merült, hogy itt igazi hősök alusszák álmukat a bol-
dog feltámadás reményében. Egyetlen biztos támpont a sírok 
beazonosításában a ceglédberceli illetőségű Sik János tize-
des hantja volt, akinek édesanyja a harcok elmúltával Nagy-
károlyba utazott, és elkészíttette fia síremlékét. A többi - név-
telen - katona emlékére 2000-ben a nagykároly-kertvárosi re-
formátus gyülekezet Sik János sírja mellett felállított egy há-
romszemélyes beton sírkeretet, melyen kis márványtáblát he-
lyezett el: a II. Világháborúban elesett magyar honvédek em-
lékére. Itt tartották azóta a nemzeti ünnepekhez, ill. katonai 
hagyományokhoz kötődő megemlékezéseket, koszorúzásokat. 
Fordulat következett a honvédkálvária  történetében, amikor 
2012. tavaszán v. Berei Károly hozzájutott az itt nyugvó kato-
nák teljes névsorához, ill. adataihoz a HM - Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum munkatársainak, Illésfalvi Péter történész-
nek és Dr.Töll László alezredes úrnak köszönhetően. Ekkor 
fogalmazódott meg a gondolat, hogy ha külön-külön a sírhe-
lyeket rekonstruálni nem  is  l ehet, de a már meglévő két sír-
emléket fel lehet újítani, és a közös sírkeretre egy új gránit-
tömb kerülne, amelyen immár a honvédek nevét is olvashatják 
az emberek. A HM-től kapott korabeli helyrajzok bizonyíté-
kul szolgáltak arra, hogy a honvéde-
ket valóban azon a területen (abban 
a sorban) temették el, ahol most a két 
síremlék áll.

A Történelmi Vitézi Rend Észak-
Erdélyi Törzse és a kertvárosi eklé-
zsia elnöksége örömmel karolta fel a 
kezdeményezést, s így kezdetét vet-
te a jótékony célú  gyűjtés, kopogta-
tás. A nagykárolyiak szíve megdob-
bant, mindenki - felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül - érezte, itt több-
ről van szó, mint lokális érdekekről, 
személyes ügyekről. Az adományok 
sorra érkeztek, magánszemélyek és 

cégek jóvoltából a felújítási munkálatok végéhez közeledtek. 
Megnyugtató lehet a honvédek, ill. az őket kereső családok, ro-
konok számára, hogy mégis van egy meghatározott hely, ahová 
ellátogathatnak, ahová virágot hozhatnak, ahol elmondhatnak 
egy imát. 2012. június 30-án a Történelmi Vitézi Rend és 
a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség szer-
vezésében ünnepélyes külsőségek közepette lepleztük le a 
helyi református temetőben nyugvó második világháborús 
honvédek megújult síremlékét. 

A nagykárolyi sírmentő vitézek és „civilek” munkában
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A közadakozásból végzett renoválás megmozgatta a város 
magyarságát, s egyúttal előkészületek történtek a római ka-
tolikus temetőbeli honvédsír felújításának megszervezésére is.

2012. augusztus 3. Sződemeter, Kölcsey-ünnepség. A dísz-
vendégek Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, ill. 
Bölcskei Gusztáv tiszántúli ref. püspök voltak. A T.V.R. képvi-
seletében v.Bikfalvy György v.hdgy., v.Berei Károly, v.Kovács 
Szabolcs és v.Nagy Levente koszorúzták meg a Himnusz költő-
jének szobrát.

2012. szeptember 2. Kenderes. A T.V.R. nagykárolyi alcso-
portja kisbuszos kirándulást szervezett a Horthy-megemlé-
kezésre. A 16 fős csoporttal utazott v. Kocsis László tkp. is. A 
családi kriptába Rendünk és a Horthy Miklós Társaság nagyká-
rolyi tagjai egyaránt elhozták koszorúikat.

2012. szeptember 4. IDŐUTAZÁS – A bevonuló magyar 
honvédekre emlékeztünk a nagykárolyi Szent László Kö-
zösségi Házban - A T.V.R. Nagykárolyi Alcsoportja a Szatmári 
Híd Egyesülettel karöltve szeretett volna méltóképpen emlékez-
ni Horthy Miklósra, Magyarország kormányzójára a „virágesős 
szeptember” apropóján. (1940. szeptember 5-13. között a II. bé-
csi döntés értelmében Észak-Erdélyt és a Székelyföldet birtokba 
vette a magyar honvédség. A magyar hadsereg bevonulásakor 
díszmagyarba öltözött magyarok mindenütt virágesővel fogad-
ták a magyar katonákat../ szerk.)

Ezért szeptember 4-én délután dr. Raffay Ernő történész 
rendtársunkat láttuk vendégül Nagykárolyban. Nem ez az első 
alkalom, amikor a két szervezet együttműködik, hiszen két év-
vel ezelőtt Szatmárnémetiben már tartottak Horthy-szimpóziu-
mot. Idén úgy gondoltuk, Nagykároly városa megérdemli, hogy 
hiteles forrásból kapjon választ olyan kérdésekre, amelyeket so-
kan máig tabuként kezelnek.  A rendezvénynek a római katolikus 
Szent László Közösségi Ház adott otthont. Elöljáróban egy rövid 
vetített képsoros bemutatót nézett meg a száz főt is meghaladó kö-
zönség, majd elhangzott egy, az 1940. szeptember 5-én bevonu-
ló magyar honvédek köszöntésére szánt vers. Ugyanaz a személy 
adta elő, aki 72 évvel ezelőtt: Sikolyáné Debreczeni Katalin akkor 
12 éves leány volt. Megható és lélekemelő élmény volt őt ennyi 
év távlatából felkérni, álljon a mikrofon elé, és vezessen minket a 
történelmi időutazásban. A vastaps, az öröm könnyei nem marad-
hattak el. - Raffay nemzetes úr előadását órákon át szívesen hall-

gatná az ember, így nem csoda, hogy az idő gyorsan repült a tár-
saságában. Mindenekelőtt felvázolta azokat a politikai, gazdasá-
gi és lélektani állapotokat, amelyek az első világháború utáni ma-
gyar társadalmat jellemezték. Horthynak egy anyagilag és morá-

lisan is padlón heverő országot és nemzetet kellett talpra állíta-
ni. Ebben érdemei megkérdőjelezhetetlenek. Nemzeti imánk és a 
Székely Himnusz éneklésével még nem ért véget az est, hiszen a 
szerző készséggel állt az olvasók rendelkezésére, hogy köteteit de-
dikálja, vagy különféle kérdésekre válaszoljon.

2012. szeptember 29. Kolozsmonostor, vitézavatás. Az ese-
ményen 4 nagykárolyi és 1 fő szatmárnémeti taggal bővült kö-
zösségünk és 2 posztumusz vitézi cím került kihirdetésre.

2012. október 7. Együtt emlékeztünk a szabadság vértanúi-
ra a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés és a Rekettye Kulturá-
lis Egyesület képviselőivel. Előbb a róm. kat. temetőben nyug-
vó Kovrig Artúr egykori tábori lelkész, majd a református teme-
tőben levő Sütő Mihály és Tóth Lajos 1848-as honvédek sírját lá-
togattuk meg a kegyelet virágaival.

2012. október 13. Részt vettünk a Tordai Honvéd Hagyo-
mányőrző Bizottság legújabb honvéd emlékművének a felava-
tásán. A Torda melletti Várfalván két magyar honvédet végeztek 
ki a szovjetek 1944-ben. A nagykárolyi alcsoportot v. Berei Ká- 
roly, ifj. Geréb Miklós VRNT. és v. Várna Levente képviselte.

Rev. Geréb Miklós VRNT, MTh  
http://nagykarolyivitezek.blogspot.com

Délvidék
Emlékműavatás Délvidéken

„1944 őszén a szerb partizánok összehangolt népirtást végeztek 
a megszállt bácskai, bánáti települések magyar lakossága körében. 
Ezek egyike a határ közelében fekvő, alig ezres lélekszámú Martonos, 
ahol számos felubeli honfitársával együtt - Werner Mihály apátplé-
bánost is a Tisza partján az általuk megásott sírba lőtték. 

Erre emlékezve 30 emlékmű, szobor felállítása áll már a ter-
vekben, ezek első képviselője a martonosi templomkertben fel-
állított emlékmű. Alkotója - sajnos, parkolósávban álló -sze-
gedi rendtársunk, vitéz Simor Márton szobrászművész, aki 
tehetséggel-lélekkel-szívvel alkotta az emlékművet. Az ava-
tást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr végezte. Az ese-
ményen a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökasszonya, Magyar 
Anna, valamint számos, nemzeti oldalhoz tartozó politikus is 
részt vett. A szervezők Rendünket is meghívták az eseményre, 
melyen Rendünk nevében koszorúztam. 

v. Gimesi István Miklós Csongrád m. székkapitánya

Felvidék
Könyvismertető: Állj meg, ember...

Érsekújvári hadisírok
„Állj meg, ember itt, 

e sírhalom felett, amely 
a hazáért küzdőnek adott 
nyugovó helyet.”- Ez az ér-
sekújvári Szent József teme-
tő egyik sírján olvasható fel-
irat adta a címet Dr. vitéz 
Práznovszky Miklós köny-
vének, amely az I. és a II. vi-
lágháború alatt a városban el-
esett, vagy a városhoz közel 
hősi halált halt magyar ka-
tonák sírjaival foglalkozik. 
A könyv a szerző saját kuta-
tásainak eredményeit mutat-
ja be. Az Érsekújvárban máig 
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elterjedt vélemény szerint a második világháború hadisírjai – ösz-
szesen 109 fő - kizárólag a két ismert közös síron belül találhatóak; 
ezeken kívül magyar katonák eltemetve nincsenek. A terjedelmes 
kutatások kimutatták, hogy ez korántsem felel meg a valóságnak. 
A két, egyébként a város által kitűnően gondozott közös sírban – 
mely gondozásért hálás köszönetet mondunk -  még további, közel 
nyolcvan katona nyugszik. Ezeknek a hősöknek annak idején nem 
helyeztek el sírtáblát, így sírjaik holléte a nyilvánosság előtt isme-
retlen volt. A szerző érsekújvári hadisírok utáni kutatásainak to-
vábbi kiemelkedő eredménye, hogy a közös sírokon kívül továb-
bi 14 katona, ill. munkaszolgálatos, valamint ugyanannyi csendőr/
rendőr eddig ismeretlen és csaknem feledésbe merült egyéni sír-
jára talált az Érsekújvári Szent József temetőben. - Érsekújvárban 
közel 70 első világháborús hadisír található két korábban létesített 
temetőn belül, ami teljesen új felfedezésnek számít. Az egyik te-
mető ma már nem létezik, mert a városfejleszés során építendő pa-
nel-bérházak miatt a múlt század hatvanas éveiben felszámolták. 
Ezzel a barbár cselekedettel pótolhatatlan és felbecsülhetetlen tör-
ténelmi és kulturális értékek vesztek oda...

A könyv közel 140 oldalon az Érsekújvárban eltemetett kato-
nák több forrásból összegyűjtött személyi adatain kívül az ösz-
szes újonnan felfedezett és azonosított hadisír fényképét, nyil-
vántartási számát és rövid leírását tartalmazza. Az adatbázist 
a korabeli harci események rövid ismertetése illusztrálja.

A könyvet főleg a hadisírok kutatásával és nyilvántartásával 
foglalkozó szervek és szervezetek számára ajánljuk, de hasznos 
segítségül szolgál az eltemetett katonák leszármazottai, vagy is-
merősei számára is. A könyv várhatóan ez év tavaszán jelenik 
meg a Nobilitas Carpathiae felvidéki nemesi szervezet kiadásá-
ban. v. Dékány Ágoston, országos törzskapitány

Amit még nem tudunk a Szent Koronáról
Előadás a Szent 

Korona ismeret-
len múltjáról és je-
lenéről - Érsek-
újvár, 2012. ápri-
lis 20.

 A Nobilitas 
Carpathiae civil 
szervezet 2012. 
április 20-án foly-
tatta előadás-so-
rozatát a Szent 
Koronáról. V.Woth Imre T.V.R.tkp., koronaőrparancsnoknak 
az „Amit még nem tudunk a Szent Koronáról“ című előadá-
sa hangzott el az érsekújvári kultúrházban. A megjelente-
ket Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet 
kultúrbizottságának elnöke köszöntötte, s kiemelte:„Akik ma 
itt vagyunk, lehet, sok mindenben különbözünk. Egy azon-
ban biztos: a hűség aurája alatt gyűltünk össze, nem karri-
erünk javára, nem előnyökért törleszkedve, hanem hogy lé-
lekben, magyarságtudatunkban megerősödjünk. Nagy szük-
ségünk van rá, és méginkább szükségük lenne rá azoknak, 
akik ma sem jöttek el....“ v. Woth Imre ismertette a korona-
őrség létrejöttét, annak feladatait és mai helyzetét. Két koro-
naőr: v.Szentpéteri István és v.Nagy Szilveszter közreműkö-
désével bemutatta a koronaőrök díszes egyenruháját és fegy-
verzetét.

Az előadásra nem csak a helyi érdeklődők jelentek meg, ha-
nem a közeli településekről is. Nagy meglepetésnek számított 
a Történelmi Vitézi Rend Észak-Dunántúli Törzsszék Komá-
rom-Esztergom Megyei Alcsoportjának érdeklődése, amely egy 
8-fős csapattal érkezett az előadásra vitéz Dinga László György 
megbízott székkapitány vezetése alatt. Felvidék.ma

Szőgyén – Hősök-napi megemlékezés

2012. május 25-én Szőgyénben a község önkormányzata és a 
Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom Megyei Székkapi-
tánysága szervezésében „Hol sírjaik domborulnak...“ – jelmon-
dattal koszorúzással egybekötött történelmi megemlékezést tartot-
tak. Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Sándor Zoltán 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, Szász Atti-
la, Szőgyén község polgármestere, Méri Szilárd, a Magyar Koalíció 
Pártja szőgyéni alapszervezetének elnöke, valamint Kunyik Tamás, 
a Csemadok helyi alapszervezetének képviselője. A Történelmi Vi-
tézi Rend Komárom-Esztergom m. Székkapitánysága küldöttségét 
vitéz Dinga László György szkp. vezette. A rendezvényen közre-
működtek a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatár-
sai, a Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai, a 9. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyo-
mányőrzői, a szőgyéni 32. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat tagjai 
Berényi Kornélia vezetése alatt és a Csongrády Lajos Alapiskola 
diákjai. 

A Magyar Hősök Napját 1917 óta ünneplik országszerte 
mindazok tiszteletére, akik az I. világháborúban a hadrakelt 
sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket és ezáltal 
kiérdemelték a nemzet osztatlan, hálás elismerését. A késő utó-
kor hálás kegyelettel tartozik megőrizni azok áldott emlékeze-
tét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmé-
ben. Az 1917. évi VIII. törvénycikk kimondta, hogy „Minden 
község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökí-
ti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló hábo-
rúban a hazáért életüket áldozták fel.“ Egy 1942. április 25-én 
kelt rendeletben az ünnepet kiterjesztették az 1938 után eleset-
tekre is. A megemlékezés a magyarszőgyéni temetőben vette 
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kezdetét, ahol a résztvevők két sírnál rótták le kegyeletüket. Vi-
téz Trombitás Sándor magyar királyi őrmester az ellenség 
előtt tanúsított kimagaslóan vitézi magatartásának elismerésé-
ül 39.-ként megkapta a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Az 
1944. szeptember 19-23-ig tartó harcokban másodmagával ma-
radt életben rajából. Lélekjelenlétét megőrizve bátran szembe-
szállt az ellenséggel, amikor a lövészgödörből kiugorva inten-
zív tüzeléssel maradék nélkül megsemmisítette az ellenséget. 
A második hős, akiről a szervezők és a résztvevők a 
magyarszőgyéni temetőben megemlékeztek, vitéz Kurcz Mi-
hály, a Magyar Bronz Vitézségi Éremmel kitüntetett ma-
gyar királyi honvéd volt. Az érmet az ellenség ellen tanúsí-
tott vitézi magatartásával érdemelte ki 1945. január 21-én. Vi-
téz Smidt Róbert, a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esz-
tergom Megyei Székkapitányságának tagja, helyi lakos ismer-
tette az itt található hadisírok feltárásának körülményeit. Ő hat 
honvéd sírját tárta fel és a hősök emlékének tisztelegve em-
lékoszlopot faragott. V.Smidt Róbertet idézzük: „Fontosnak 
tartjuk az emlékezést és az emlékeztetést. Fontos, hogy em-
lékezzünk elesett hőseinkre, mert ők vérüket, életüket ad-
ták Istenért, a hazáért és a családért. Ők hatan itt nyugsza-
nak távol a szeretteiktől, szülőfalujuk, városuk hazahívó 
harangszavától és temetőjük csendjétől. Hozzunk sírjuk-
ra virágot, gyújtsunk gyertyát és emlékezzünk, mert vala-
hol messze Szőgyéntől lehet, hogy épp ezekben a napokban 
szőgyéni apákra, nagyapákra, férjekre emlékeznek sírjaik-
nál. Felvidék.ma

Turul szobrot avattak Komárom központjában
A Turul szobor Ko-

márom központjá-
ban áll, az 1-es út és a 
Révkomáromba vezető 
út körforgalmú keresz-
teződésében. Az ava-
táson Dr. Hende Csa-
ba honvédelmi minisz-
ter mondott ünnepi be-
szédet, Boldoghy Oli-
vér a Magyar Hiszek-
egyet szavalta. Június 
3-án, a trianoni „kény-
szerszerződés“ ránk 
erőszakolásának, Ko-
márom kettészakításá-
nak és a Felvidék el-
csatolásának 92-ik év-

fordulója előestjén a komáromi körforgalomban 
több száz résztvevő jelenlétében leleplezték a 
Turul-emlékművet. A bronzból készült szobor 
Szmrecsányi Boldizsár kiváló kortárs szobrász-
művész alkotása; talapzata Turi Attila Ybl-díjas 
építész tervei alapján készült.

Thain János emléktáblájának
ünnepélyes leleplezése 

Érsekújvár, 2012. november 17.
Thain János gimnáziumi tanár, festőművész, 
néprajzkutató és az érsekújvári múzeum 
megalapítója. A Nobilitas Carpathiae egyik fő 
célja, hogy megőrizze és tovább adja a korábbi 
nemzedékek szellemi, kiváltképpen kulturális és 
erkölcsi hagyatékát. E célnak elérése érdekében 

civil szervezetünk nem csak előadásokkal egybekötött rendez-
vényeket szervez, hanem olyan jellegű alkotásokat is hoz létre, 
amelyek maradandó jellegű emléket állítanak nemzetünk egyes 
kimagasló személyeinek, vagy emlékezetes történelmi esemé-
nyeinek.

Ebben a szellemben helyeztünk el 2011 szeptemberében em-
léktáblát gróf Forgách Ádámnak, aki mint Érsekújvár várka-
pitánya hősiesen védte a várost a török hódítók ellen. Az em-
léktábla teljes egészében kizárólag civil szervezetünk tagjai-
nak anyagi hozzájárulásából készült. Ezzel a gesztussal a mai 
nemzedéknek is tudtára kívántuk adni, hogy korábban a ne-
mesek nem csak saját javukra használták a nekik adományo-

zott birtokokat, hanem az egész nemzet javára. Nemesi rang-
juk ugyanis erre kötelezte őket még akkor is, ha az elmúlt év-
tizedek társadalmi rendszere erről szándékosan megfeledke-
zett. Városunk kiemelkedő egyéniségének, Thain Jánosnak 
állítunk méltó emléket. A múzeum létrehozásától hetvenhat 
esztendőnek, halálától pedig ötvenkilenc évnek kellett eltelni 
ahoz, hogy Érsekújvár e kimagasló személye emléktáblát kap-
jon annak az épületnek a falán, amelyben helyet kapott élete 
talán legnagyobb és legmaradandóbb műve, amely ma a ne-

Dr. v. Práznovszky Miklós, Nobilitas Carpathiae felvidéki civil 
szervezetének o. elnöke,
Mgr. Gudmon Ilona, Thain János Múzeum igazgatónője, 
Thirring Viola, színésznő, Budapest, Thain János unokája,
Mons. Mgr. Gyorcsó Zoltán, érsekújvári plébános, esperes, a 
Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke,
Strba Sándor, Érsekújvár, tanár, helytörténész, Thain János éle-
tének kutatója, a róla írt könyv szerzője.
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vét viseli. - Ilyen alkalmakkor szokásos köszönetet monda-
ni azoknak, akik anyagi juttatásaikkal hozzájárultak egy-egy 
alkotás elkészítéséhez vagy esemény megrendezéséhez. Nos, 
ezen a téren roppant egyszerű a helyzetem, mert nincs kinek 
és nincs miért köszönetet mondanom. Civil szervezetünk több 
ízben fordult nyilvános felhívással Érsekújvár polgáraihoz, be-
leértve a város igen tisztelt honatyáit is, hogy adományaikkal 
elősegítség az emléktábla elkészítését és a mai megemléke-
ző ünnepség megszervezését. Célunk az volt, hogy minél töb-
ben tudják magukénak a hamarosam leleplezésre kerülő em-
léktáblát és hogy minél többen büszkélkedhessenek gyerme-
keik, unokáik, polgártársaik előtt, hogy íme, ez az alkotás az 
én hozzájárulásomnak is köszönhető. Sajnálattal kell ellenben 
megállapítanom, hogy ezzel a felkínált megtisztelő lehetőség-
gel senki sem élt. Mindezt azért modtam el, hogy kidomborul-
jon azoknak az önzetlen érdeme, akik az utolsójukat is odaad-
ták azért, hogy ma itt állhassunk. Szent Márk evangéliumának 
jegyében szeretnék köszönetet mondani Mgr. Gudmon Iloná-
nak, a Thain János Múzeum igazgatónőjének, valamint Strba 
Sándor helytörténész barátomnak, akik a tisztségükből, illet-
ve a személyi helyzetükből adódó anyagi lehetőségük ellenére 
odaadták az utolsó jelképes két fillérüket, azaz megadtak min-
den szellemi és erkölcsi támogatást annak érdekében, hogy el-
tökélt szándékunkat valóra tudjuk váltani. - Érsekújvár Tisz-
telt Polgárai! Kérem, fogadják tőlünk ezt a szerény ajándékot 
egy emléktábla alakjában, amelyet közösen leplezünk le Thain 
János emlékére. Kívánom, hogy minden erre haladót emlé-
keztessen arra, hogy élt egyszer városunkban egy ember, aki 
egész életét a nemzetének szentelte.

Dr. v. Práznovszky Miklós,
a Nobilitas Carpathiae országos elnök

Wass Albert felolvasó-est Felvidéken
2013.Február 15, Érsekújvár

Gróf czegei Wass Albert tisztelői az idén immár hatodik al-
kalommal rendezték meg nemcsak szerte a Kárpát-meden-
cében, de már mondható, hogy világszerte a 2003-ban Debre-
cenből induló kezdeményezést a felolvasó emlékestet az erdé-
lyi író és költő műveiből. A Felvidéken a Nobilitas Carpathiae 
volt az egyedüli résztvevő, amely Érsekújváron vállalta az em-
lékest megszervezését, gyarapítva így a város hírnevét a kultú-
ra területén szerte a világon. A felolvasás minden helyszínen, 
így Érsekújváron is hagyományosan 18 órakor kezdődött a Him-
nusz eléneklésével. Közreműködtek Bankó Bence, Dusík Sza-
bolcs és Berényi Dávid, a budapesti Madách Musical és Tánc-
művészeti Iskola végzős hallgatói, továbbá a kürti Hajnalván-
dor verséneklő együttes tagjai: Danczi Mónika, Téglás Károly, 
Puskás Gábor és Kovács Tamás, valamint Gubó László vers-
éneklő és Baloghné Mészáros Mária és Borka Zoltán felolvasók. 
Az emlékest tartama alatt a résztvevők megtekinthették 
és megvásárolhatták a Kráter Műhely Egyesület kiadásá-
ban megjelent Wass Albert-kiadványokat és felvidéki írók 
műveit. Az egyes felolvasások között a Hajnalvándor vers-
éneklő együttes és Gubó László egészítette ki az emlékes-
tet megzenésített versek előadásával. Végezetül Turcsány Pé-
ter: Wass Albert „A gyökér megmaradt“ című versét mond-
ta el, majd Berényi Margit felolvasta a ‚Régi magyar áldás‘-t. 
A felolvasó emlékest a Székely Himnusz és a Szózat közös el-
éneklésével ért véget.

Felvidék.ma 
Dr.v.Práznovszky Miklós összellítása, részletek írásaiból.

Kampány a magyar iskolákért 

Dunaszerdahely. Dunaszerdahelyen évről évre tapasztalható, hogy 
egyre több magyar gyereket íratnak be szlovák tanítási nyelvű alap-
iskolába. A város lakosságának 75 százaléka magyar. A magyar isko-
lákba beíratott elsősök aránya viszont csupán 60 százalék körül mo-
zog. A város vezetése ezt a folyamatot szeretné megállítani.

 Kedves Honfitársaim!
 Hodossy Péter, a Történelmi Vitézi Rend (http://www.

vitezirend.co.hu/index_2.htm) tagja is beszél a magyar nyel-
vű iskolák védelmében!

http://www.hirek.sk/video/20130130182319/Kampany-a-
magyar-iskolakert.html

Január 19. – A magyarországi németek 
kitelepítésénekemléknapja

Emléknap a magyar-
országi németek elhur-
colására - Keménye-
dő szlovák álláspont a 
kitelepítések ügyében. 
A magyar Országgyű-
lés 2012. december 11-
én  333 igen szavazattal 
7 tartózkodás mellett a 
magyarországi néme-
tek elhurcolásának em-
léknapjává nyilvánítot-
ta január 19-ét.

1946-ban ezen a na-
pon indult el az első va-
gon Budaörsről, amivel 
kezdetét vette a második 
világháborúban győztes 
hatalmak döntésének 
megfelelően a magyarországi svábok kitelepítése. A magyar 
parlament a határozat szerint „tisztelettel adózik mindazok 
előtt, akik a megaláztatások, elhurcolások áldozatai voltak”. 

Bagó Zoltán EU.parlamenti képviselő különösen fontos-
nak tartja a magyar döntést akkor, amikor a szlovák és cseh 
politikusok a Benes-dekrétumok felülvizsgálatának eluta-
sításáról nyilatkoztak ugyanazon a napon. „Az emléknap-
pal kapcsolatos magyar döntésnek nagy jelentősége van ak-
kor, amikor Prága és Pozsony osztja a véleményt, hogy a 
Benes-dekrétumok kérdésének újbóli megnyitására nem lát-
nak okot. Csehország és Szlovákia ugyanis elutasítja a Beneš-
dekrétumok felülvizsgálatát…a pozsonyi parlament 2007-
ben, tehát már az EU-csatlakozása után, nonszensz módon ha-
tározatot fogadott el arról, hogy a Beneš-dekrétumok a szlo-
vák jogrend megkérdőjelezhetetlen részei. Jelenleg az Eu-
rópai Parlament a szlovák kormány jogi álláspontját várja a 
Benes-dekrétumokkal kapcsolatos petícióról, de ez a merev, 
a múlt századot és a Kis-Antantot idéző megnyilatkozás nem 
jó előjel szerintem a hivatalos válasz szempontjából. …Az 
Edvard Beneš csehszlovák elnök által hozott rendeletek kö-
zül több lehetővé tette, hogy az akkori Csehszlovákia terüle-
tén élő németeket és magyarokat kollektíven bűnösnek mond-
ják ki, megfosszák állampolgárságuktól, kitelepítsék, földje-
iket pedig elkobozzák. Mintegy hárommillió németet telepí-
tettek ki Csehszlovákiából, míg a magyarok szintén tervezett 
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kitelepítését a potsdami négyhatalmi konferencia nem hagy-
ta jóvá.”  Strasbourg, 2012. december 12.

Trianon óta egyetlen magyar kisebbség esetében fordult elő, 
hogy a többségi nemzet államapparátusa nyíltan tervbe vette a 
kisebbség teljes felszámolását, és a terv megvalósítása érdeké-
ben nem csupán jogfosztó törvényeket, rendeleteket, intézkedé-
seket foganatosított, hanem konkrét bel-és külpolitikai lépése-
ket is tett. A csehszlovákiai magyarsággal szemben a II. világ-
háború utolsó szakaszában, illetve a háború befejezését követő-
en Beneš köztársasági elnök, a koalíciós csehszlovák kormány, 
illetve a szlovák megbízotti testület München /és az első bécsi 
döntés/ „jóvátételének” jelszavával nem pusztán az 1938 előtti 
határok helyreállítására törekedett, hanem Csehszlovákia mint-
egy négy milliónyi nem szláv /német, magyar/ kisebbségeinek 
kitelepítését, elszállítását tűzte ki célul. Benes útjában az a há-
rommillió német állt, aki a Szudéta-vidéken, illetve Morvaor-
szágban és Csehország más részein éltek. (A mai Lengyelország 
területéről becslések szerint 7-8 millió német nemzetiségű em-
bert szállítottak el.) Csehszlovákiában a magyarokat a háború 
után megfosztották állampolgárságuktól, nem kaphattak nyug-

díjat, szociális és egészségügyi ellátásban sem részesülhettek a 
már említett Benes-dekrétumok miatt. A deportálások, kény-
szermunkára szállítások (rabszolgaként adták-vették a magyar 
kitelepítetteket a cseh gazdák…), a lakosságcsere, az önkéntes 
áttelepülés több, mint 300.000 felvidéki magyart üldözött el ott-
honából. (Index-Tudomány)

Kárpátalja 
Szolyva

Gyászünnepséggel és koszorúzással emlékeztek Kárpátal-
ja magyar férfilakosságának 1944 novemberében kezdődött 
elhurcolására és megsemmisítésére: a kárpátaljai magyar 
holokausztra. A több, mint 20 évvel ezelőtt létesült szolyvai 
emlékparkban fekete márványtáblák őrzik 126 magyarlak-
ta kárpátaljai településről származó, több, mint hatezer  (!!!) 
elpusztított magyar nevét.  (Szolyva: Munkácstól északkelet-
re 30 km-re fekszik a Latorca folyó mellett, a Szolyva patak be-
ömlésénél. /szerk.) (MTI)

Kanada törzsszék
Vitéz Detre Gyula tb. tkp., m. kir. főhdgy. szavai 

Kanadából
Mikor beléptem az ezred-fordu-

lóba, azt hittem, hogy a mozgalmas 
éveket már magam mögött hagy-
tam. Felteszem a kérdést: 95 éves 
koromban, 63 éves magyar közös-
ségben végzett munkám után, va-
jon az élet számomra még mi min-
dent tartogat? Megérem még éle-
temben a “vetés után az aratást?” 
- 5 évvel ezelőtt voltam otthon, 
Magyarországon. Ez alkalommal, 
2012-ben, húsz napos utamnak az 
oka: Hadnaggyá történt avatásom 
70 éves évfordulója, a T.V.R.vitézavatásán való részvételem, és a köny-
vem „Történelem közelről “- veszprémi bemutatója. Célom, mint a tör-
ténelmi idők élő tanújának, hogy elmondjam az 1945 előtti eseménye-
ket, melyeket átéltem, mégpedig hitelesen, történelmi hűséggel. Örü-
lök, hogy több alkalommal is, jelentős hallgatóság előtt, nagy figyelem 
mellett beszélhettem. Köszönöm minden Rendtársamnak az aktív kap-
csolattartást e-,mailen keresztül Magyarország és Kanada között. Jó volt 
beszélgetni a régi barátokkal, részt venni nagyszerű rendi eseményeken.

Korunkban mindig többet és többet nézünk a múltba. Eltűnni lát-
szik az öröm, álmatlanok az éjszakák, túlhaladja reményeimet a ri-
deg valóság, mert a magyar politikai életben, de az egész nyugati 
világban is a visszarendeződés erői élednek, nyugtalanság, bizony-
talanság állt be. Egység kell, egyetértés kell, hiszen egyetlen Ha-
zánk, egyetlen Magyar Nemzetünk van! Szebb jövőben bízva, adjon 
a Mindenható Mindannyiótoknak megújhodott, igazán Magyar Ha-
zát a Feltámadás reményében.

ISTENNEL-HAZÁÉRT- SZABADSÁGÉRT!

Kanada területi törzskapitánya: Köszönet, emlékezés
Egy magyarországi út mindig mély érzelmeket kelt bennem, 

régi emlékek, elhalt családtagok emléke és rokonokkal kapcso-
latos események százai jönnek vissza az emlékezetembe. Ez az 
út sem volt mentes ezektől az érzelmektől. Ez alkalommal kü-
lönösen jó érzés volt látni kedves kanadai barátaimat a szeptem-
ber 22-i Vitézavatás ünnepségén: v. Detre Gyula tb törzskapi-
tányt, Montreal, Quebec,  v. Farkas László, Ottawa, Ontario, és v. 
Aykler Béla, Toronto, Ontario, akinek az édesapja v. Aykler Do-
mokos m. kir. ezredes volt. Az avatáson emlékezetes meglepetés 
volt számomra, hogy az ünnepségen a Vitézi Szék az I. oszt. ado-
mányozta a Kanadai Törzs érdekében kifejtett munkámért. Nem 
kitüntetésekért szolgálom a Vitézi Rendet, hanem édesapámra és 
a többi hősökre gondolok, hogy nekik tartozom hálával és tiszte-
lettel a harctéren tanúsított vitézségükért, és én csak egy kis je-
lentéktelen munkával tudom viszonozni tetteiket.

 Magyarországi utunk során, ellátogattunk szülővárosomba, 
Esztergomba, ahol – mint más alkalommal is – rokonokat és a te-
metőt látogattunk, majd Veszprém és Székesfehérvár került sor-
ra. Kivételesen ez alkalommal szakítottunk egy kis időt és ellá-
togattunk Egerbe, hogy a dicső múltat is felidézzük és megcso-
dáltuk a város múltját és jelenét.Visszatérve a Kanadai Törzs-
szék ügyeire, örömmel említem, hogy Sztopa Veronika hölgyet 
avatjuk, aki Dr. v. Sztopa Emil várományosaként kerülhetett a 
Történelmi Vitézi Rendbe. Már csak az ünnepélyes eskütétel és 
avatás van hátra.

Ahogy a kitüntetés átvételekor is mondtam, szívből: „Hazámat 
szolgálom!” Innen a távolból is figyelemmel kísérem az otthoni, 
most már kedvező eseményeket, s reményünk egy szép, igaz ma-
gyar jövendő.

Vitéz Majthényi László ter. tkp.
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Buda Törzsszék
2012. március 29. A Budapes-

ti Katolikus Gimnázium díszter-
mében (Budapest, I. ker. Szabó Ilon-
ka u.) emlékeztünk a 120 éve született 
Mindszenty József bíboros hercegprí-
másra. 

2012. március 30.  BVSC - Zugló 
Esték péntek  (Budapest, Szőnyi út 
2.) Nemzetes Foltán László olimpia 
bajnok rendezvény-sorozata. Ezen az 
estén  Hamvas Bélára emlékeztünk.

2012. április 14-én Buda TSZK. 
tavaszi állománygyűlése a Budavári Művelődési Ház szín-
háztermében, Budapest, I. ker. Bem rkp. 6.

 2012. április 13-a, péntek 15 óra. Az áprilisi Budai Klubnap 
időpontja, melynek helyszíne most is a XI. kerületi Fidesz Iro-
da és Galéria, XI. ker. Budafoki út 9-11. volt.

2012. április 16-a, hétfő, IV. ker. Árpád út 66. A Történel-
mi  Vitézi Rend Pest Törzsszékének és a Horthy Miklós Társaság 
közös áprilisi klubnapja.

2012. április 20. Attila Hotel. A házigazda nemzetes 
Bárdosi  Ferenc úr mindenkit szeretettel hívott a Dobogókő 
Együttes április havi koncertjére, kötetlen beszélgetéssel rend-
tagjainknak. – Felhívom minden Rendtársam figyelmét arra, 
hogy az Attila Hotel minden hónapban színvonalas rendezvé-
nyeket, koncerteket tart.

2012. április 22-én, vasárnap egész napos énekmaraton kere-
tében mutatták be Dr.v. Béres József „Szép magyar ének” című 
dalgyűjteményének hangos kiadását Budapesten. Ezen a napon 
az énekeskönyvet, azaz a most megjelenő hangzóanyagot teljes 
terjedelmében elénekelték-elénekeltük.

Köszönjük nemzetes úr kezdeményezését a dal-tanulásra, hi-
szen nem csak nyelvében, de dalaiban, zenéjében is él a nemzet! 
Újra meg kell tanulnunk énekelni! Ahogy elődeink énekeltek, ha 
örömük- gondjuk-bajuk-bánatuk volt, azaz: MINDIG. A gyerme-
kek pedig ebben nőttek fel, s tanulták a szebbnél szebb dalokat.

2012. április 27. BVSC-Zugló Esték áprilisi rendezvénye 
nemzetes Foltán László úr meghívására. Vendégük v. Jókai Anna 
Kossuth díjas írónő, rendtársunk.

2012. május 1., kedd 10 óra, Felsőpetény. Egésznapos prog-
ramokkal való megemlékezés Mindszenty József bíboros, her-
cegprímás születésének 120. évfordulójára. 

2012. május 12., szombat 9 óra, XXIII. ker. Hősök tere. 
Pongrácz Gergely emlékére futóverseny, melyre nemcsak a futni 
tudókat várták. V. Balog Barna és v. Turba László Pest tkp. szer-
vezésében. 

2012. május 18.-a, péntek 16 óra. XXII. ker. Evangélikus 
Templom kertje (Játék u. 16.). A Bp.-i kitelepítettek emlék-

művénél rendezett megemlékezésen magas szintű vendégek, 
szónokok, s Rendünk nagy létszámban jelent meg. Díszvendég 
volt v. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas képzőművész vala-
mint Dr.Boross Péter a Szabadságharcosok Közalapítvány Kura-
tóriumának elnöke.

2012. május 24. 18 óra. Az Óbudai Temetőben megemlékez-
tünk v. Miklósi Zsolt Miklós törzskapitány úrról, halálának 4. 
évfordulóján. 

2012. május 30. Vitéz nagybankói Pajtás Ernő 
koronaőrparancsnok sírjának megkoszorúzása, rendi dísz-
őrséggel.

2012. július 22. Vasárnap, 11 óra 30 perc. Budapest, Hősök 
Tere. Nemzetes Foltán László rendtársunk, mint a rendezvény 
főszervezője “Az amiért a harang szól - Nándorfehérvár 1456” 
című ünnepségsorozatra hívta fel rendtársainkat. Ez az ünnep-
ség a nándorfehérvári csatára való emlékezés mellett a Hunya-
diaknak is tisztelgett.

2012.szeptember 15. Mindszenty-zarándoklat a Városma-
jorból Máriaremetére. Reggel 7 órakor gyülekező, s 8 órakor 
indultunk. V. Orosz István rendtársunk volt  a rendezvény egyik 
szervezője.

2012. szeptember 15. Budakeszi, Himnusz szobornál 15 óra-
kor a Magyar Koronaőrök Egyesületével díszegységünk szolgá-
latot adott.  A Himnusz-szobor megalkotója a Magyar Örökség-
díjas alkotóművész: vitéz Majzik Mária kedves rendtársunk. 
Rendünkből kb. 70-80 fő – vett részt az ünnepségen.

2012.szeptember 20. Vitéz Jókai Anna köszöntése a Duna 
Palotában. A Kossuth díjas írót, aki november 24-én ünnepel-
te nyolcvanadik születésnapját, az ’Én, Szegény Sudár Anna’ c. 
monodrámával köszöntötték, Bálint Márta Magyar Örökség-dí-
jas színművész előadásában. Rendtagjaink nagy számban vettek 
részt a születésnapi bemutatón.   

2012. szeptember 21-én az egykori Keve-Kiserdei Általá-
nos Iskola a III. kerületi Önkormányzat képviselőtestületének 
2012. májusában egyhangú szavazással meghozott döntése értel-
mében felveszi dr. v. Béres József, a Béres Csepp megalkotó-
jának nevét. „Kacagj, nevess, vigadj te áldott kisgyerek!/ Cso-
dáld csodáimat! Most minden a tiéd!/Öleljen át forrón a szere-
tet,/ s örökké őrizd az angyalok hitét! Tiéd most a jövő! Tiéd a 
nagyvilág!”

Id.Dr.v.Béres József

2012. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkra Érden, 
mely Rendünk egyik központi  rendezvénye.

2012. október 23., kedd 10 óra, Budapest II. ker. Széna tér. 
A II. kerületi Önkormányzat 56-os megemlékezése. E rendez-
vény a T.V.R. Buda TSZK központi eseménye is. Dr. Láng Zsolt 
polgármester úr, Varga Mihály miniszter úr mondtak emlékező 
beszédet. Azok a rendtársaink, akik a saját kerületükben ünne-
peltek, Rendünkhöz méltóan tették: palástjaink jelképezték ren-
di összetartozásunkat.

Vitézavatás
British Columbia vitézi hadnagya, főtisztelendő Dömötör János 

VRNT, a főkapitány megbízásából avatta vitézzé Sztopa Veroni-
ka kisasszonyt a Victoria városbeli Queen of Peace római katolikus 
templomban. v. Sztopa Veronika – vitéz Zách Emil m.kir. altábor-
nagy várományosaként – 2012. december 6-án a magyar mise után, 
ünnepélyes keretek között tette le a vitézi esküt. Az avatási ceremó-
niában új rendtársunk édesapja, Dr. vitéz Sztopa Emil mb. vitézi 
hadnagy segédkezett. 

Szép és emlékezetes eseményt élhettünk meg, s ezt köszönjük a 
Mindenhatónak. Kedves Rendtársunkat kérjük az aktív és lélekkel 
teli rendi munka végzésére, magyar közösségünket megtartó és erő-
sítő tevékenységre.

Rendtársi szeretettel v. Majthényi László ter. tkp.
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2012. október 23. kedd 12 óra, Budapest XII. ker. Gesztenyés-
kert. A XII. kerület megemlékezése. 2012. október 23., kedd 14 
óra, Corvin köz. A Történelmi Vitézi Rend központi zászlója most 
is ott volt a rendezvényen, s hagyományosan nagy létszámmal, több 
törzsszékből képviselve Rendünket.

2012. október 23. este 19:00 - „Sír a téli éjszaka” 1956-os drá-
mai daljáték az Operaház kamaratermében. – rendtagjaink 
Bocskayban, s nagyjelvénnyel jelentek meg.

2012.11.04. vasárnap 10 órától. Pest, Buda, Közép-Magyaror-
szág Kelet és Nyugat Törzsszékeinek hagyományos közös meg-
emlékezése az Újköztemető 301-es parcellájánál. 

2012. november 16. péntek, 17 óra 30 perc. Megemlékezés a 
Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulásának 93. évfordulóján. 
„A Déli Harangszó Baráti Kör hívott vitéz nagybányai Horthy Mik-
lós Kormányzó anarchista-terroristák meggyalázta emléktáblájá-
nak megkoszorúzására és tiltakozásra az elharapódzó vörös terror 
ellen  2012. november 16-án, péntek délután 17.30 órakor, a Kriszti-
na Szállodához.

2012. november 24. szombat, 15 óra. Buda Törzsszék állo-
mánygyűlése.

2013. január 5-én szombaton, 16 órakor a Belvárosi Plébánia 
Templomban a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tart 
megemlékezést a Magyar Koronaőrök Egyesülete és a Honvédelmi 
Minisztérium. Rendünk – több törzsszékből- mintegy 250 fővel je-
lent meg a nagy eseményen. Köszönet ezért az egységes kiállásért!

2013. január 12., szombat 16 óra. Szentmise a doni áldozatok 
emlékére a Mátyás Templomban. A Szentmise után a Hadtör-
téneti Intézetben folytatódott a kegyeleti ünnepségsorozat.„A 
II. világháborús áldozatok emlékét ápolni - akik igenis hazáju-
kért, a fenyegető vörös rémuralom ellen harcoltak az orosz fron-
ton - szent kötelesség. Ilyen emlékezésre hívtuk - a Honvédelmi 
Minisztérium meghívását megköszönve - tagjainkat, a hazájukat 
szeretőket, mindenkit, akinek fáj a II. Magyar Hadsereg elvesz-
tése, azokat akik odaveszett szeretteikre, ismerőseikre kegyelettel 
gondolnak…A lelket megindító virrasztás kinek-kinek döntésétől 
függően lehet jelképes, rövidebb ideig tartó is. Az emlékezés ideje 
alatt, a HIM parancsnokának Dr. Kovács Vilmos ezredes úrnak 
rendelkezése szerint az Intézet melegedési lehetőségről és forró 
teáról gondoskodik

v. Kocsis Sándor
a Horthy Miklós Társaság alelnöke

2013. január 20-án  vasárnap 11 órakor a hagyományoknak 
megfelelően a margitszigeti domonkos kolostor romjainál mutat 
be szentmisét dr. Erdő Péter bíboros prímás Árpád-házi Szent 
Margit emlékére.

2013. január 26. szombat, 19 óra Stefánia Palota. A 2013.évi 
Magyar Vitézek Bálja.

2013. február 2. szombat 16 óra. II. kerület Görgényi úti erdei 
parkoló. Kitörés Emléktúra, nem csak fiataloknak! Az emléktú-
ra két részből állt. A rövidebb, kényelmes emlékmenetből, amely a 
Szépjuhászné megállóig tartott. Innen kezdődött a nagy emléktúra a 
Mány határában álló Kitörés emlékműhöz. Második (végleges) cél-

állomás: Mány-Zsámbék közötti „Kitörés emlékmű”. Erre azokat a 
bajtársakat vártuk, akiknek nem okozott gondot a 30-35 km-es éj-
szakai menetelés. Tervezett érkezés: Szépjuhászné, 21 óra, Mány, 
Kitörés emlékmű hajnali 5 óra. A Szépjuhásznéig tartó emléktúra 
során 4 helyszínt is érintettünk: a magyar katonasírokat. A nagyobb 
túrára indulók még további három síremléket, egy kopjafát és egy 
háborús emlékművet érintettek.A szervezõk gondoskodtak a Mány 
melletti Kitörés emlékműnél meleg teaosztásról, névre szóló emlék-
lapok személyes átadásáról.

2013. február 9. szombat, 10 óra. A Történelmi Vitézi Rend 
központi eseménye. Mány Református templom; Hősök Emlék-
műve, Kitörés emlékkő, Bajtársi ebéd.

2013. február 10. vasárnap, 16 óra. Bp, XII. kerület Turul szo-
bor. Idén is megkaptuk a XII. kerületi KDNP szervezet meghí-
vóját a Kitörésre való megemlékezésükre. Rendi díszben, zász-
lókkal álltunk ki a megemlékezésen. 

2013. február 11. hétfő, 17 óra. A Horthy Miklós Társaság és a 
T.V.R. Pest Törzsszékének minden hónapban megtartott közös 
klubnapja. (Minden hónap 2. hétfője, 17 óra) Vendégünk Takaró 
Mihály történész. Helyszín: Polgári Centrum, IV. ker., Újpest, 
Árpád út 66. (A metró végállomásától csak 2 percre!)

2013. február 16. szombat 10 óra. Belvárosi Plébánia Temp-
lom. Horthy Mise. A szentmisét bemutatta Dr. Osztie Zoltán plébá-
nos úr. Méltó és példás rendi megjelenésről számolhatok be. Az em-
lékmisét a Horthy Miklós Társaság szervezte. Megjelent a Történel-
mi Vitézi Rend, a Magyar Tengerészek Egyesülete, a Duna Flottilla 
Hagyományőrző Egyesület, a Szent László Társaság és Rend képvi-
selői, s több lovagrend és hagyományőrző egyesület képviselői, Hor-
thy kormányzó úr és családja számtalan tisztelője.

2013. február 16. szombat 13 óra. Fiumei úti nemzeti Sírkert. 
Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr temetése. A Belvárosi Templom-
ból közvetlenül mentünk át a Sírkertbe. Kegyeletteljes főhajtásra 
már 12 órától volt lehetőség. Palásttal, egységben jelentünk meg a 
szertartáson.

2013. február 17. vasárnap, 10 óra. Minden évben szervezünk 
egy rövid zarándoklatot a Normafa közelében lévő három honvéd 
sírjához. A szervezés gazdája v. Kőrösi Kálmán szkp. Idén nagy hó 
és hideg volt, a sok síelő miatt nagyobb volt a gyalogostúra (par-
kolás jóval messzebb volt lehetséges). Emlékeztünk azokra, akik 
a hantok alatt nyertek örök nyugodalmat. A koszorúzás, a mécse-
sek elhelyezése, ima és a Himnusz eléneklését követően indultunk 
vissza.  

2013. március 15. Hagyományos rendi megmozdulás, minden 
törzsszékünkben, alegységünkben. Buda TSZK kp-i rendezvénye a 
Gábor Áron Emlékműnél, a II. ker. Önkormányzat immár hagyo-
mányos meghívására, rendi díszben, zászlókkal tisztelegve adtunk 
díszőrséget, s koszorúztunk.

v. Béres Ferenc tkp.

Pest Törzsszék
2012. október 27-én Zuglóban, a Thököly út  és Dózsa György 

út kereszteződésénél (Reiner Frigyes park) nemzeti tragédiánk-
ra emlékezve, felavattuk Domonkos Béla szobrászművész al-
kotását, a Trianon emlékművet, melynek létrehozatalában a 
Történelmi Vitézi Rend is részt vállalt.

Csepel díszpolgárainak gratulálunk! V. Dékány Ágoston 
otkp. és Lacza Márta a kerület elismert és szeretett alkotó-
művész-házaspárja méltán kapta meg a Csepel Díszpolgár 
kitüntető címet.   v. Turba László tkp.

A Fővárosi Közgyűlés döntött a különböző budapesti közterü-

letek elnevezéséről, így mostantól hivatalosan is Esterházy Já-
nos nevét viseli majd egy újpesti park. Újpest képviselő-testülete 
Wintermantel Zsolt javaslatára 2008 nyarán ellenszavazat nélkül ha-
tározott arról, hogy a németbarát szlovák csatlósállamban a zsidók 
elhurcolása ellen EGYEDÜLIKÉNT bátran kiálló magyar honatya 
nevét vegye fel a Nádor utca és Vécsey utca kereszteződésénél ta-
lálható park. Bár az elvi döntés megszületett, akkor végrehajtásá-
ra nem került sor a szocialista városvezetés akadályoztatása miatt.

A Történelmi Vitézi Rend v. Hunyadi László főkapitány úr 
részvételével 2012.május 30-án megemlékezést tartott v. ban-
kói Pajtás Ernő vezérőrnagy, a Magyar Királyi Koronaőrség 
utolsó parancsnokának, a Szent Korona megmentőjének sírjá-
nál Budapesten a farkasréti temetőben. 

Köszönetet mondok minden rendtársamnak az aktív részvé-
telért, rendi munkáért. Kérem tisztelettel kevésbé aktív társa-
inkat a nagyobb érdeklődésre, részvételre.
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 Törzsszékünk hagyományosan részt vesz Buda TSZK ren-
dezvényein. Erősíteni szándékozunk azt a törekvést, hogy Buda 
és Pest TSZK-ek nagy létszámú, reprezentatív megjelenéssel 
képviseljék eseményeken, rende4zvényeken Rendünket. A köz-
ponti eseményeken rendi díszben jelenünk meg, s adunk szolgá-
latot, pl. a budapesti központi eseményeken, Érd – KÖMA-NY. 
TSZK., Mány – É-Dtúli TSZK.

Pest kerületeinek Alcsoportjai rendi kiállással tisztelegnek a ke-

rületi rendezvényeken, országos ünnepeken, ill. megemlékezése-
ken. Szeretettel fogadjuk rendtársainkat más törzsszékektől törzs-
székünk klubnapjain; s  mi is szívesen veszünk részt a budai  klub-
napokon. Társ-lovagrendjeinkkel, civil szervezeteinkkel kapcsola-
taink kiválóak.  Szeretném azonban felhívni Törzsszékünk tag-
jait az aktív és konstruktív rendi együttműködésre, részvétel-
re. Hívok minden fiatalt a törzsszéki, ill. központi rendezvénye-
ken díszőrségben való szolgálattételre. v.Turba László tkp.

Közép-M., Nyugat Törzsszék
Budakeszi – A „Szent Korona és a Himnusz-szobor 

találkozása”
Budakeszi, 2012. szeptember 15.szombat, 15 óra. A Kulturális 

Örökség napján együtt volt átható a két, nemzeti önazonossá-
gunkat megjelenítő szimbólum. A Szent Koronát a koronaőrök 
kísérték a Himnusz-szoborhoz.  Ez a különleges együttállás nem 
jöhetett létre máshol a világban, csak Budakeszin. A város tuda-
tosan felvállalja, hogy a nemzeti identitás megjelenítője legyen 
a Himnusz-szobor által - amely közadakozásból készült el, ter-

mészetesen az önkormányzat anyagi támogatásával. Ritkán ada-
tik meg ilyen esemény a városban, a nemzeti értékeket fontosnak 
tartó polgár igen nagy számban vettek részt az ünnepségen. (Ha-

gyománnyá lett, hogy az év utolsó napján a Himnusz-szobornál ösz-
szegyűlnek a városból és a fővárosból polgárok és az év első perce-
iben ökumenikus áldást kérnek családjukra és hazánkra.) A Him-
nusz-szobor megalkotója v. Majzik Mária képzőművész. A budake-
szi önkormányzat felkérte a Történelmi Vitézi Rendet díszőrség adá-
sára, a történelmi zászlókkal. (Budakeszi Hírmondó, 2012. okt.)

Százhalombatta
2012. szeptember 15-én 15 órakor a Százhalombatta határá-

ban található út menti keresztet a T.V.R. százhalombattai cso-
portja szervezésével v. Illéssy Mátyás plébános úr újra szentelte. 
Ezúton mondok köszönetet a százhalombattai  Vitéz Pál úrnak és 
kedves családjának az önzetlen , áldozatos munkájáért. A régi, út 
menti feszületet mikor állították, nem tudom. Az újraállítás Vitéz 
Pál és kedves családja önzetlen adományából létesült.

Bajtársi üdvözlettel: Ádámosi-Sipos Albert VRNT

Érd – Az Aradon és Pesten kivégzett  mártírokra
emlékeztek a vitézek  

2012.10.06. A városközpontban lévő református templom 
kertjében beszédet mondott Dr. vitéz Csáky Imre honv. alez-
redes. Az alkalomhoz illő, meghatóan szép műsort a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola énekkaros diákjai adták elő. 
A templomkertben álló emlékművön koszorút helyezett el 
T. Mészáros András polgármester és a helyi pártok, társa-
dalmi szervezetek képviselői. A Vitézi Rend nevében vitéz 
Dékány Ágoston otkp., vitéz Soltész Gyula és vitéz Béres Fe-
renc törzskapitányok koszorúztak. Az ünnepség házigazdája 
vitéz Erdélyi-Takács István tkp. volt.

Közép-M., Kelet Törzsszék
Eseménynaptár – 2011. december – 2012 . október.
Az utóbbi, csaknem egy évet értékelve elmondhatjuk, 

hogy törzsszékünk – a rendelkezésünkre álló igen szűkös 
anyagi feltételek ellenére – eredményesen működik. Alegy-
ségeink többsége vagy önállóan, vagy más alegységeinkkel 
összefogva  épít ki egyre szorosabb  kapcsolatokat  saját te-
lepülésével és öregbíti a Történelmi Vitézi Rend elismertsé-
gét és jó hírét. A tárgyilagos értékeléshez hozzátartozik az 
is, hogy van olyan alegységünk, melytől fokozottabb aktivi-
tást várunk el. Ezt a jövőben az erők összevonásával, átcso-
portosítással és más területen már kipróbált vezető megbí-
zásával segítjük. A törzsszék gerincét továbbra is a Gödöl-
lő – Veresegyház – Szada – Isaszeg térség rendtársai adják, 
de tőlük függetlenül, teljesen önállóan működve is látványos 
rendi munkát végeznek dunaharaszti, sülysápi és isaszegi al-
egységeink. Ezért örömmel vesszük, ha a Vitézi Tájékozta-
tó hasábjain rövid beszámolójukkal  külön is említés történ-
het munkájukról.

Az áldott  karácsonyi ün-
nepek után az évzáró, majd a 
2012-es évet megnyitó lovas 
rendezvényünkre, kötetlen 
bajtársias találkozásra hív-
tuk gyalogos rendtársainkat 
és családtagjaikat.

Január 5-én gróf czegei v. 
Wass Albert születésének, 
április 3-án pedig gróf szé-
ki Teleki Pál halálának év-
fordulóján tisztelegtünk 
előttük rendi díszben a vá-
rosi megemlékezéseken. Idő-
közben március 15-én  a gö-
döllői városi rendezvényen koszorúzással is képviseltük Ren-
dünket, s óriási sikerrel zajlott le idén is a döntően rendi lo-
vas egységünk által szervezett felvonulás, mintegy 150 lovas 
és 20 fogat részvételével.

Április 7-én az 1848-as Tavaszi Emlékhadjárat gödöllői 
eseményeit idén is lovas rendtársaink vezették, majd április 12-
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én a Premontrei Gimnáziummal közösen emlékeztünk meg a 
Muhi Csatáról és elsősorban királyi bátyját mentő Árpádházi 
Kálmán hercegről. A fentiek olyan rendezvények, melyeken 
való részvételünket immár elvárja Gödöllő városa.

A továbbiakban azokról az eseményekről számolunk be, ame-
lyek ebben az évben fordultak elő először, vagy eltértek a koráb-
bi évek gyakorlatától.

2012. január 21. 
Kiállva hazánk 
f ü g g e t l e n s é g e 
mellett, Rendünk 
is szervezetten 
vett részt a Béke-
meneten. Törzs-
székünk rendtár-
sai és családtag-
jaik is -  mintegy 
negyven fő – ren-
dezett, zászlódí-

szes négyes sorokban vonultak a Hősök Terétől a Parlamen-
tig.

2012. márci-
us 25. Az „Ima 
Magyarországért”-
rendezvényt ez évben 
a verőcei Lósi völgy-
ben tartottuk, hagyo-
mányosan - idén ava-
tott rendtársunk - ,vitéz 
Jelenczki István rende-
zésében, Dr. Papp La-
jos, vitéz Molnár V Jó-

zsef és nemzetes Maczkó Mária VRNT részvételével. Gödöllői 
alegységünk hét fős díszegységgel képviselte Rendünket.

Gödöllő – Szentháromság templom
Örömmel tudósítjuk: 2012. március 31-én Beer Miklós püs-

pök úr felszentelte a négy éve épült templom három új harang-
ját. A harangokat Gombos Miklós, Magyarország egyetlen ha-
rangöntő mestere készítette Őrbottyánban. A most a helyükre 
került harangok 615, 325 és 80 kilósak. A kastélytemplomból át-
hozott két harang  190 és egy 85 kilós, így öt harang lakik a to-
ronyban. Szeretettel: v. Lovas Károly v. hdgy.
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2012. május 1. Megem-
lékezés Felsőpetényben 
Mindszenty József bíboros 
hercegprímásunk születé-
sének 120.  évfordulóján. 
Az emlékéhez méltó feleme-
lő rendezvény a helyi kato-
likus templomban  és a fog-
sága, majd 1956-os kiszaba-
dítása helyszínéül szolgáló 
kastély előtt zajlott. Törzs-
székünk nagy létszámú zász-
lós díszegységgel képvisel-
te Rendünket, vezetve a két 
helyszín közötti rövid zarán-
doklatot is. A templomban v. 
gróf Nyáry Éva „A Magyar 
Szent Korona képei” c. kiállítása is megtekinthető volt. Törzs-
székünk koszorúját Dr. v. Bucsy László tkp és v. Légrády Lilla, 
a Hercegprímás oldalági rokona helyezte el.

2012. május 12. Idén is becsü-
lettel részt vettünk a gödöllői Úr-
réti tó évente esedékes tavaszi 
’tótakarításán’. Ez az esetenként 
embert próbáló környezetvédelmi 
munka segíti, hogy a tavat Gödöl-
lő Város Önkormányzata – első-
sorban fiatalok számára – kultu-
rális és sportrendezvények céljá-
ra is használni tudja. Rendünk tá-
mogató munkáját Gödöllő elisme-
réssel fogadja.

2012. május.13. Kereki. Zászlós díszegységgel vettünk részt 
a Somogy megyei községben felállított egész alakos, Kor-
mányzó Urat ábrázoló szoboravató rendezvényen.

Elismerésem és köszönetem törzsszékünk mindazon tagjai-
nak, akik a nagy távolság ellenére szép számmal és kérés nélkül 
jelentek meg az eseményen, példát adva ezzel az áldozatkész és 
tudatos rendi részvételről. 
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2012.május 18. Szadán is megrendeztük v. Nagy László Já-
nos felvidéki fafaragó művész rendtársunk „Fába vésett 
történelem”c. kiállítását. Bár a  remek kiállítást már volt sze-
rencsénk korábban Isaszegen is megtekinteni, nemcsak rendi 
becsületből jelentünk meg ismét, hanem mert ez igen értékes 
szellemi, lelki üzenetet hordozó anyag! 

2012. június 03. Őrbottyán nagyközség rovásírásos hely-
ségnévtáblájának leleplezése. Köszönet v. Sági Viktor nemze-
tes úr szervező munkájáért.

2012. június 04. Korábbi döntésünknek megfelelően Nemzeti 
Gyásznapunkon rendtársainkat nem vontuk össze közös meg-
emlékezésre Gödöllőre, hanem alegységeink tagjai a saját tele-
püléseik rendezvényein  képviselték a Történelmi Vitézi Rendet. 
A gödöllői városi megemlékezésen így is meghatározó létszám-
mal voltunk jelen, rendi díszben. Sajnálatos, hogy történelmi 
egyházaink érthetetlen állásfoglalása miatt - az ország legtöbb 
településéhez hasonlón – Gödöllőn sem szólaltak meg a haran-
gok az országunkat feldaraboló, gyalázatos „rablóbéke” aláírá-
sának időpontjában. Elhatározott szándékunk, hogy 2013-tól 
évente szót emelünk emiatt és a megemlékezésen szerepet 
vállaló, egyházi személyek közül csak annak a szolgálatát és  
áldását  fogadjuk el, akinek templomában a harang is meg-
szólal!!

2012. június 09. A Tarsolyos Lovas Egységünk által éven-
te megrendezett, közkedvelt „Puszták népe lovas-viadalt” a ter-
mészetes akadályokkal, ugrásokkal nehezített erdei pályán túl 
új számmal bővítettük. A jól belátható terepen rendezett, rövid 
távú és minél gyorsabb síkvágtára alapozott, lovas párokat ösz-
szevető, pörgős lovas staféta versenyt a nézők és versenyzők 
egyaránt élvezték. Az áldozatos szervezésért külön köszönet      
v. Czapp Béla nemzetes úrnak.
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2012. június 16. Rövid időn belül Kormányzó Úr második, 
köztéren álló szobrának avatására nagy tömeg részvételével 
került sor a fejér megyei Csókakőn. A vértesalji településen 
ez alkalommal – különböző törzsszékeinkből -  oly sok rendtár-
sunk jelent meg, hogy a szobor mögötti domboldalt jórészt rendi 
díszben álló, köpenyes zászlótartóink foglalták el. Az esemény-
ről nagy külföldi hírügynökségek, így az AFP és a Reuters 
is tudósítottak. Utóbbinak Dr. v. Bucsy László törzskapitány 
adott riportot. 

2012. június 17. A 
Rákóczi szabadság-
harc és a Nagyságos 
Fejedelem emlékére 
kezdeményezett meg-
emlékezést törzsszé-
künk a szabadságharc 
kitörésének évforduló-
ján, melyet a gödöllői 
református templom-
nál tartottunk, ugyanis 
évekkel ezelőtt a temp-
lom falára helyezték 
el – szintén kezdeményezésünkre - a Rákóczi emléktáblát. Ak-
kor az esemény igen széles körű nyilvánosságot kapott, amióta 
azonban nem „gondoztuk” az évfordulók dolgát, más sem törő-
dött vele. Dr. v. Bucsy László tkp. úr  ’A Fejedelem  emlékiratai’ 
és ’Vallomások’ c. művéből idézett részleteket az eseményeny. 
Beszédében kiemelte azt is: nem csak saját hibánk, vagy város-
unk hibája, hanem az államvezetésé is, hogy a hetekig vagy hó-
napokig tartó csodálatos  1956 – os és 1848 – as szabadsághar-
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caink emlékét nemzeti ünnepnapokkal tiszteljük meg, de álla-
mi szinten szinte elhallgatjuk a csaknem hét éven át tartó Rákó-
czi szabadságharcot és annak a habsburg hatalom felé soha be 
nem hódolt, onnan kegyelmet soha el nem fogadó vezérét. Ezért 
is tartottuk fontosnak a kapcsolatfelvételt a Rákóczi Szövetség 
Gödöllői Szervezetével. Szerencsés módon annak elnökét a köz-
elmúltban választották meg Gödöllő alpolgármesterévé és az ez 
évi megemlékezést már mindenben egyetértve, közösen szer-
veztük meg. Elhatározva azt is, hogy jövőre nagyobb rendez-
vény formájában emlékezünk meg a Rákóczi szabadságharcról.

2012. június 24. Rendtársainknak a gödöllői  Úrréti tóval kap-
csolatos rendszeres környezetvédő munkájáról már többször hírt 
adtunk. E munkához kötődik, hogy ötletadóként jelentős sze-
repet vállaltunk az „Úrréti Tóünnep” megrendezésében, mely  
több száz gödöllői és Gödöllő környéki lakosnak, elsősorban 
igen sok gyermeknek nyújtott egész napos, felhőtlen szórako-
zást. A Gödöllő Város Önkormányzata által rendezett játékos tó 
körüli futóverseny, dobkoncert és ingyenes légvár mellett gya-
logos és lóról szállt rendtársaink szervezték a tavon zajló játékos 
kajak és csónakversenyeket – nem kis derültséget keltve - lovas 
bukósisakban, „kobakban „vagy csikóskalapban evezve. Rész-
vételükkel zajlott a sárkányhajós kötélhúzó evezős erőpróba és 
a gyermekek, családok csónakáztatása, valamint   szürkülettől 
a vízen lévő csónakból másfél órán át adott lampionos tároga-
tókoncert megszervezése, öt tárogatóművész részvételével. Az 
esemény szép példája volt annak,  miként tud a civil kurázsi, je-
len esetben egy vitézi szervezet vitézi zászló alatt a közössé-
gért együtt dolgozni az önkormányzattal. Minden közreműkö-
dő rendtársunknak köszönöm a közreműködést, v. Vesztergám  
Miklós nemzetes úrnak külön is részvételét és a tárogatókoncert 
megszervezéséhez nyújtott segítségét.

2012. július 03. A Magyar Világtalálkozó budapesti, Urá-
nia Filmszínházban tartott nyitórendezvényéhez és a későb-
bi programokhoz törzsszékünk biztosította a zászlódíszt. Ennek 
felállítását és a Szent Korona melletti őrségváltást v. Szilasi-
Horváth Csaba szkp. úr vezényelte, aki emellett maga is adott 

őrséget nemzetes Bató Tibor rendtársunkkal együtt. Továbbí-
tom számukra v. Nagyváradi-Kis Anna nemzetes asszony kö-
szönetét, aki a szervezők részéről köszönte meg szolgálatukat és 
törzsszékünk támogatását. 

2012. június 05. Kezdő lépésnek számító, ám a rendi diplo-
mácia szempontjából különösen fontos találkozóra került sor 
a Nógrád megyei Béren az Andezit Szállóban. Mint Rendünk 
honlapján is olvasható volt, a Történelmi Vitézi Rend képviselői 
főkapitány úr vezetésével találkoztak itt a Vitézi Rend Kárpát-
medence Kormányzóság napjainkban már Tartomány 2011-ben 
kiváló vezetőségével. A két rendi ág és négy, hozzájuk közel álló 
szervezet folytatott hivatalos megbeszélést: a Magyar Korona-
őrök Egyesülete, Horthy Miklós Társaság a Horthy család kép-
viseletében, Horthy István Mártírok és Hősök Alapítvány, Hor-
thy István Honvéd Huszár Bandérium. A résztvevők bajtársias 

légkörben, egymást elfogadva, megbecsülve és egyenrangú fél-
nek tekintve vitatták meg a rendi ágak egymáshoz való köze-
ledésének lehetőségeit és úgy látták, hogy ez a találkozó beve-
zetője lehet a rendi ágak egyesítését célzó további tárgyalások-
nak. A találkozóról készített, Dr. v. Bucsy László tkp. által fo-
galmazott emlékeztetőt sorról-sorra megbeszélve elfogadták és 

azt valamennyi résztvevő ellátta aláírásával. Bár napjainkig a 
két rendi ág egymástól teljesen függetlenül működik, közösnek 
tartott szellemiségük a – kölcsönösen észszerű óvatosság mel-
lett - lehetővé teszi, hogy ne tekintsenek riválisként egymásra, 
mi több, részt  vegyenek egymás rendezvényein. Mint láthattuk, 
e téren mindkét oldalról történtek  kezdeményezések, melyek 
egy részének zökkenőmentes megvalósításában élen járt törzs-
székünk. Bízunk abban, hogy a béri találkozó a rendi ágak köze-
ledésének vonatkozásában valóban fontos vitézi eseménnyé vál-
hat. Erre utal, hogy a Béren találkozó két rendi ág együttműkö-
dési nyilatkozatot készül aláírni. 
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2012. június 08. Bár nem szo-
ros értelemben vett törzsszé-
ki eseményünk, mégis örömmel 
kell beszámolnunk arról, hogy 
Rendünk tiszteletbeli tagja, v. 
Molnár V. József néplélek-kuta-
tó ezen a napon Magyar Örök-
ség Díjat kapott. Jóska Bátyánk-
nak – akihez régóta igaz magyar 
barátság köt bennünket -  tiszta 
szívből gratulálunk az elismerés-
hez. Külön köszönjük, hogy a dí-
jat – utalva Rendünkhöz való kö-
tődésére – Bocskaiban, feltűzött 
vitézi nagyjelvénnyel vette át. 

2012. július 28.  A Nemzeti Hadsereg megalakulásának 93. év-
fordulója alkalmából Szegeden rendezett megemlékezésen a ren-
di ágak közül legnagyobb létszámmal, 12 fővel képviseltette ma-
gát a Történelmi Vitézi Rend. Törzsszékünkből rendi zászlódísszel 
hatan vettünk részt a Szeged öt helyszínén lezajlott megemlékezé-
seken, demonstráló felvonuláson, melynek négy stációján számos 
beszédre került sor. Horthy csónakház, Kass Szálló, Klauzál tér, 
Zadravecz páter hajdani plébániája és a régi gazdakör. Dr.v. Bucsy 
László négy szegedi származású katonai felmenőjére is utaló beszé-
de az egykori Kass Szálló előtt hangzott el. (Kormányzó Úr ebben 
a szállóban lakott 1919 nyarán.)  Megjegyzendő, hogy három ren-
di ág képviselői közösen, a legkisebb súrlódás nélkül vettek részt 
ezen a megemlékezésen. A béri megbeszélés pedig már kifejezet-
ten bajtársiassá tette a találkozást köztünk és a „Kárpát-medencés”-
vitézek között. Minthogy ez a megemlékezés  az utazással együtt 
reggeltől  késő estig tartott, jórészt rekkenő hőségben állva és me-
netelve, különösen köszönöm rendtársaim kitartó részvételét. 

Szeged, Alsóváros, a Földműves u. 7. számú ház. Ott azt a bronz 
emléktáblát lepleztük le, amely a közelmúltban került elő és vált a 
szegedi múzeum féltett da rabjává. Ezen két bronz angyal tartja a 
magyar címert, alatta három portré látható: (balról jobb ra halad-
va) Zadravecz Istváné, Horthy Miklósé es Vajas Józsefé. Az akkori 
újsághír szerint „az Alsóvárosi népkör épületéből indult ki ugyan-
is a nemzeti hadsereg toborzása, amelyben en nek a három ember-
nek meghatározó szerepe volt. A népkör előtt a kormányzópárt ha-
talmas tömeg várta, és megérkezésükkor igen mele gen ünnepelte. 
Deák János köri elnök üdvözöl te a kormányzót, aki meleg szavak-
kal köszönte meg az üdvözlést, megtekintette az emléktáb lát, majd 
a gazdák csoportjához lépett, s velük hosszasan elbeszélgetett.” 

1945-ben gondos kezek gyorsan - mielőtt még illetéktelenek szét-
verték volna - leemelték ezt az emléktáblát és elrejtették. Évtize-
deken át próbálta múzeumunk minden alsóvárosi isme retségét 
latba vetve kideríteni, hogy hol lehet az emléktábla. De aki még 
tudta, az nem mer te mondani, mire elmondhatta volna, elhunyt. A 
közelmúltban értesített minket egy ember, aki bontás közben talált 
valamit, ami minket érdekelhet. Elképzelhetik az örömünket, ami-
kor megnéztük, és ott volt a dombormű. Ez nemcsak egy egyszerű 
emléktábla, hanem a magyar történelem két történelemformáló hó-
napjának és három fontos személyiségének mementója.

Katol. Tábori Püspökség, Katonai Ordinátus

2012.augusztus 15 – 20. A Magyarok Világszövetségének elnö-
ke, vitéz Patrubány Miklós felkérésére főkapitány úr és Rendünk 
meghatározott számú tisztségviselője szavazati joggal rendelkező, 
„felsőházi elvű” küldöttként vett részt a Magyarok VIII. világ-
kongresszusán. A felkérést kölcsönösen kinyilatkoztatott együtt-
működési szándékunk jegyében, arra hivatkozva kaptuk, hogy a 
Történelmi Vitézi Rendet „hangsúlyosan magyar nemzeti elköte-
lezettségű szervezetnek tekinti a Magyarok Világszövetsége”. ’A 
Jövő a Szent Korona jegyében’  Világkongresszuson törzsszékün-
ket három tisztségviselőnk képviselte. Részt véve a nyitó és záró 
rendezvényen, valamint megismerve a kilenc témakörben rende-
zett konferenciák anyagát, meggyőződhettünk arról, hogy a Vi-
lágkongresszus számos olyan nemzeti sorskérdéssel foglalkozott, 
melyek meghatározóak lehetnek, ill.lesznek nemzetünk jövőjét il-
letően. Nyílt, igaz,nemzetféltő magyar beszédeket, véleményeket, 
állásfoglalásokat hallottunk, melyek jó érzéssel töltöttek el ben-
nünket és amelyek bizton érdemelnének sokkal nagyobb országos 
publicitást és kormányzati odafigyelést.

2012. augusztus 24. Vitéz nagybányai Horthy István kormány-
zó-helyettes, repülő főhadnagyra emlékeztünk hősi halálának 
70. évfordulóján a Gödöllői Királyi Kastély parkjában álló szob-
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ránál. Hagyományos rendezvényünket Városunk és a Kastély ve-
zetősége egyaránt támogatta. Dr.v.Bucsy Lászlónak a Kiskormány-
zó repülő tragédiájával kapcsolatos vallomásokra, jegyzőkönyvekre 
alapozott beszéde után Gödöllő Város Önkormányzata, majd a gö-
döllői és környékbeli civil szervezetek és valamennyi /!/ nemzeti ol-
dalon álló párt koszorúzott. Néhai kormányzó-helyettesünk széles 
körben elismert személye tette lehetővé számunkra az ilyen széles-
körű összefogás megszervezését. A rendi diplomácia terén is előbbre 
léptünk, ugyanis a béri megbeszélés szellemében meghívott „Kár-
pát – medencés” rendi ág vezetőivel közösen helyeztünk el koszo-
rút a Kiskormányzó szobra előtt. Ezután fehér asztalnál rendkívül 
őszinte, bajtársias beszélgetésre is sor került közöttünk.

2012. szeptember 02. A vitéz nagybányai Horthy Miklós kenderesi 
újratemetésének 19. évfordulójára szervezett rendezvényen ökume-
nikus istentisztelet, v. Zetényi Csukás Ferenc v. nagybányai Horthy 
Istvánról írott könyvének bemutatója és a szintén általa felajánlott 
Horthy István mellszobor leleplezése, megemlékezés a Horthy-kas-
télyban, koszorúzás a Horthy kriptában. Más törzsszékeink képvi-
selői mellett Gödöllői Alegységünk hat fővel vett részt. Megtiszte-
lő szolgálatként főkapitány úr és neje kíséretében koszorúztunk. A 
szép számmal és velünk azonos rendi díszben megjelent Kárpát-me-
dence Tartomány vitézeivel egymást kölcsönösen rendtársnak te-
kintve emlékeztünk Rend-alapító főkapitányunkra. Az egész ren-
dezvényt a rendi egység jellemezte, aminél nagyobb ajándékot nem 
tehettük le kormányzó Urunk elé ezen az évfordulón.

2012.szeptember 22. Vitézavatás a Belvárosi Templomban. 
Törzsszékünk felterjesztésére Rendünk két főt posztumusz fo-

gadott tagjai közé, két 
főt várományosi jogon, 
öt rendtársat a Nemzet-
védelmi Tagozat tagjává 
avattunk. Bízunk abban, 
hogy életre szóló élmény-
nyel gazdagodtak és egy-
ben életre szóló elkötele-
zettséget is vállaltak a vi-
tézi jelvény viselésével. 
Rendünknek – szintén a 
béri megbeszélésen alapuló – bajtársias gesztusa volt, hogy vi-
tézavatásunkra meghívta a Vitézi Rend Kárpát-medence Tarto-
mány  vezetőit, akik köszönettel fogadták a meghívást és rendi 
águkat nyolc fővel képviselték. Az avatás után egy dunai hajón 
remek hangulatú bajtársi ebéden is együtt vettünk részt.

2012.október 06. Nemzeti Gyásznapunkon, az aradi vérta-
núk kivégzésének 163. évfordulóján ez évben is a veresegyházi 
Széchenyi Dombon emlékeztünk húsz fős zászlós díszegységünk-
kel. Veresegyházon a civil erők összefogásával immár negyedik 
éve állítják fel aradi vértanúink egy-egy bronz mellszobrát. Idén 
felemelő rendezvény keretében gróf Leiningen-Westerburg Kár-
oly honvéd tábornok szobrának leleplezésére került sor. Minthogy 
a Történelmi Vitézi Rend jelenlétére feltétlenül számítanak, éven-
kénti részvételünk a veresegyházi Hősök Ligetében szinte becs-
ületbeli ügy.

Az eseménynaptárt  – melyhez kapcsolódnak önállóan is mű-
ködő alegységeink beszámolói – összeállította Dr.v.Bucsy László 
törzskapitány.

(Fotók: v.Bárány István, Prém Katalin VRNT, Tóth Péter,
v. Lovas Károly, Tószegi Lajos VRNT.)

Dunaharaszti Alcsoport

2011.nov 07. Hadijáték és kiállítás, Dunaharaszti
A l e g y s é g ü n k 

korhű  magyar tisz-
ti egyenruhákban 
vett részt a kiállí-
tás-megnyitón. Dr 
Számvéber Nor-
bert  hadtörténész 
tartott előadást a 
Dunaharaszti és 
Taksony közelé-
ben az Attila vona-
lért vívott csaták-
ról. Ezen a kiállításon kapott helyet vitéz Sörlei Kázmér  m.
kir.  repülő százados hagyatéka is.

2011.dec.10. Du-
naharaszti Alcso-
port adománya a 
Nagyszalontai ár-
vák és rászorulók 
részére. Böjte Csa-
ba ferences testvér 
gyermekotthonának 
gyűjtöttünk adomá-
nyokat, melyet Nagy-
szalontán adtunk át. 
Csaba testvér jókí-
vánságaival, szerete-
tével és Isten áldásá-
val fogadott. A gyermekek és az otthon részére 14 m3 ruhát, 1 rak-
lap rizst és egyéb élelmiszert, közel 40 db komplett számítógépet 
adományoztunk. A gyermekek esti jótékonysági rendezvény kere-
tében köszönték meg az ajándékokat.
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2012.jan.15. Emléke-
zés a Budai várból való 
kitörésre, Dabas

A dabasi katolikus 
templom kertjében gyűl-
tünk össze, hogy emlé-
kezzünk a várból való ki-
törésre és a kitörés áldo-
zataira. Beszédet mon-
dott Gyimesi Andrásné 
nemzetes asszony.     A 
Történelmi Vitézi Rend 
koszorúját v. Szilasi-
Horváth Csaba szkp. és 
Gyimesi András VRNT. 
v.hdgy. helyezte el az 
emlékműnél.

2012. jan.20. Doni megemlékezés, Dunaharaszti
 Hagyományainkhoz híven a Szent Imre kápolna adott ott-

hont a Doni megemlékezésen, melyen rendünk szervezésében 
a dabasi hagyományőrző tüzéralapítvány is részt vett. Beszé-
dek és a megemlékező műsor után helyeztük el a megemléke-
zés koszorúját a tempolomkertben álló Hősök Keresztjénél.

2012.  jan.22. Doni megemlékezés, Dabas
 A dabasi Jobbik szervezésében vettünk részt a II. Világhábo-

rús emlékműnél rendezett megemlékezésen. Beszédet mondott 
vitéz Szilasi-Horváth Csaba szkp. és felolvastuk főkapitány úr 
felhívását. Koszorúzás záta a megemlékezést.

2012. márc.10. A Dunaharaszti Alcsoport szervezésében 
Dabas, Ismerős Arcok Együttes koncertje: a klasszikus szé-
kely irodalomba Simó József vezetett be minket. A koncertről: 
teltházas rendezvény, óriási sikerrel! Baráti beszélgetésekkel zá-
rult az est.

 2012. márc.15. Dunaharaszti városi ünnepség
A már tradicionálissá váló ünnepségen Alegységünk a dabasi 

Kovács Sámuel tüzér csapattal kiegészülve vett részt, polgár-
mester úr beszéde után a diákok megemlékező műsorát láthat-
tuk. A műsor végével vitéz Szilasi-Horváth Csaba szkp. pol-
gármester úrtól kért engedélyt a hagyományos tisztelgő ágyú-
lövés leadására, mellyel az 1848-49 szabadságharc hőseire em-
lékeztünk. A díszlövéssel zárult az ünnepség.

2012. máj. 25.  Hő-
sök napi megemlé-
kezés Dunaharszti 
Szent Imre Kápolna 
Udvara:

 A Hősökre ökume-
nikus istentisztelettel 
egybekötött katonai 
tiszteletadás mellett 
emlékeztünk. A meg-
emlékezést v. Dékány 
Ágoston otkp. meg-
tisztelte jelenlétével. 
A tartalmas ünnepség 
koszorúzással zárult.

2012. jún. 16. Dunavarsány - Kormányzó urunk születésének 
144. évfordulójára emlékeztünk a település önkormányzatával. 
Megemlékező és visszatekintő beszédet mondott ifj. Tompó Lász-
ló irodalomtörténész. Tiszteletét tette e rendezvényen v. Dékány 
Ágoston otkp. úr. A közel 40 fokos melegben álltunk díszőrséget, 
emlékeztünk Kormányzó urunkra. Ezt követően otkp.úrral közö-
sen helyeztük el koszorúnkat v. nagybányai Horthy Miklós em-
lékművénél. A megemlékezés után hangulatos vendéglátás mel-
lett kerítettünk sort fontos megbeszélésekre is.

 2012. szept. 22. Vitézavatás a Belvárosi templomban
Az idén először adatatott meg Alegységünknek, hogy Tisztelet-

beli Vitézt fogadhattunk Rendünkbe. Ezen a napon avattuk Tisz-
teletbeli Vitézzé a dabasi Kovács Sámuel tüzér Alapítvány elnö-
két, vitéz Papst Józsefet, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
tüzér hagyományőrzésben. Alegységünk üdvözli az őrnagy Urat!

2012. okt. 06. Körmenet - Dunaharaszti
Alegységünk szeretne az eseménynek a városban hagyo-

mányt teremteni, ezért a történelmi egyházakkal összefog-
va körmenetet szervezett, emlékezve a 1848-49 szabadság-

Alcsoportunk képviselői
Böjte atyával
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Isaszegi Alegység 

Eseményeink  2012. szeptember hónapig

Január 12. Emlékezés a Don-kanyarban elesett 2. magyar 
hadsereg katonáira. A megemlékezést a díszőrséget is felállí-
tó Isaszegi Alegység szervezte. A korabeli hangbejátszások-
kal, a Kárpátia zenekar és a Makám együttes dalaival színe-
sített műsorban vitéz Mikó László Don-kanyari emlékirata-
iból dr. vitéz Székely András Bertalan olvasott fel részlete-
ket, majd vitéz Bodrogi Imre Endre előadásában dr. Zempléni 
Miklós, a 2. magyar hadsereg egykori honvédorvosának ver-
se hangzott el. A koszorúzáson részt vett Isaszeg Város Ön-
kormányzata is. 

Január 20. Álmos Ki-
rály Akadémia a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör szerve-
zésében. „Szkíta ősbölcses-
ség” címen Kubinyi Tamás 
előadássorozata a Jókai Mór 
Könyvtárban.

Február 24. A Kommu-
nizmus Áldozatainak Emlék-
napja előestéjén, a Tóth Ár-
pád Nemzeti Társaskör szer-
vezésében, az Álmos Király 
Akadémia keretében, Kubínyi Tamás művelődéstörténész 
előadásában az Ávósok I. című filmből láthattunk részlete-
ket, melyet megemlékezéssel és koszorúzással folytattunk a 
Hősök és Áldozatok Emlékparkjában. A megemlékezést ma-
radandóvá tették Prém Katalin nemzetes asszony gyönyörű, 
szívszorító énekei és Gérecz Attila költő, sportoló, forradal-
már, 1956 hősi halottja verse, a „Boldog Özséb Himnusz”, 
v.Bodrogi Imre Endre előadásában.

Április 05. Az 
isaszegi csata előestéjén 
a Dózsa György Műve-
lődési Otthonban kiállí-
tás megnyitójára került 
sor vitéz Nagy János 
László ógyallai fafara-
gó művész munkáiból. 
A kiállítást a Történel-
mi Vitézi Rend Isaszegi 
Alegysége támogatta. 
Felvidéki rendtársunk 
vendéglátásának orosz-
lánrészét Hanák Ede Tamás nemzetes úr vállalta magára, nagy 
megelégedésre, míg a kiállítás létrejöttét, és az ehhez kapcsolódó 
szervezést v. Bodrogi Imre Endre bonyolította, akit baráti szálak is 
fűztek a fafaragó művészhez. 

Április 06. A győzedelmes isaszegi csata napját az alegység az 
általa felújított „Képesfa” emlékhelyen ünnepelte. A megemléke-
zést v. Bodrogi Imre Endre rendezte, melyben fellépett az isaszegi 
Asszonykórus, s a Klapka György Általános Iskola énekkara. Ezt 
követően a délután kezdődő csatajelenetben részt vett az alegység 
néhány tagja az Isaszegi Hagyományőrzők csapatában (képünk).

 

harc kivégzett tábornokaira. A menet az evangélikus temp-
lom előtt gyülekezett; a Történelmi Vitézi Rend irányításával 
és felvezetésével a református templomhoz vonultunk.  Öku-
menikus áldások és igék után v.Czófalvi Csia Attila mondott  
megemlékező beszédet, v. Szilasi- Horváth Csaba szkp. Juhász 
Gyula versével emlékezett. A megemlékezés a Szent Imre ká-
polna udvarán ért véget. Itt helyeztük el a közös koszorúnkat 
és gyújtottuk meg a megemlékezés gyertyáit.

Köszönetet mondok igen aktív Alegységünknek az ön-

zetlen szerepvállalásért és kitartásért. Név szerint a 
következőknek:Gyimesi András VRNT.hdgy., v.Szilasi-
Horváth Vivien, v. Czófalvi Csia Attila, v. Szűcs Gyula, v. 
Józsa Sándor, v. Papst József  hagyományőrző tüzér őrngy, 
Bató Tibor VRNT. hagyományőrző tüzér hdgy., Gergely 
Csaba VRNT., v.Hosszú Levente.

Rendtársi tisztelettel
v. Szilasi-Horváth Csaba székkapitány
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Június 04. Tri-
anon gyászos 
napjára emlé-
keztünk a Dózsa 
György Művelő-
dési Otthon és a 
Történelmi Vité-
zi rend Isaszegi 
Alegysége közös 
rendezésében. A 
műsorban rész-
letek hangzottak 
el gróf Apponyi 
Albert beszédé-
ből, s v. Bodro-
gi Imre Endre tolmácsolásában elhangzott Juhász Gyula „Tria-
non” című verse is. A műsort a Kormorán és a Szkítia együttes 
zeneszámai színesítették.

Szeptember 14. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör alapító tag-
jai, akik többségében a Történelmi Vitézi rend Isaszegi Alegység-
ének a tagjai, munkamegbeszélést tartottak a Társaskör fő moz-
gatórugójának, v. Székely András Bertalannak otthonában. Az el-
múlt évet kiértékelve megállapodtak a következő szabadegyetemi 
tanév terveit illetően, s egyúttal közös akaratot tettek az új civil-
törvény által elfogadott ún. civil társasággá válás mellett.

Sülysápi Alegység 

Tevékenységünk 2012 január-október időszak

Alegységünk 11 rendtársból áll, 8 sülysápi, 1 fő nagykátai, 2 
fő tápióbicskei. Rendszeresen részt veszünk helyi, ill. országos 
rendezvényeken, úgymint:
1.Budapest, január, Békemenet
2.Sülysáp, Kommunizmus Áldozatainak megemlékezése; a 
meghívott előadó Dr Harrach Péter miniszter úr volt.
3.Sülysáp, Március 15. Ünnepség a Wass Albert műv. házban, 
koszorúzás. Innen indultunk az Országházhoz a nagygyűlésre.

4.Tápióbicske, április 4, az 1848-49 forradalom és szabadság-
harc megemlékezése, koszorúzás.

5. Gödöllői részvétel v.Horthy István kormányzóhelyettes ha-
lálának 70. évfordulóján rendezett megemlékezésen.

Kiemelkedő személyi hír: 
V.Ambrózi Zoltánt, nagykátai  rendtársunkat 2012.jún. 23-
án Benke László messze földön híres és elismert szakácsmes-
ter a Fehér Asztal  Lovagrend Mesterévé avatta Kecskeméten. 
Rendtársunk az ország legfiatalabb szakácsmestere!
Gratulálunk, további sikereket kívánunk!

v.Szabó György mb alhdgy

Észak-Dunántúli Törzsszék
Fejér m. Alcsoport
2012. június 16-án, törzsszékünk jelentős számú képviseletében 
felavatták a Fejér megyei Csókakőn Horthy Miklós egykori 
kormányzó mellszobrát, amelyet civil kezdeményezésre, több 
szervezet összefogásával és az önkormányzat jóváhagyásával 
állítottak. A bronzszínűre festett kőszobor Máhr Ferenc csákberényi 
szobrász alkotása. Az emlékmű a csókakői vár alatti téren áll. 
Április 23-án a képviselő-testület úgy döntött, hogy az egykori 
Bánya teret átnevezi, amely így mostantól a Nagy-Magyarország 
tér nevet viseli - jelentette be Fűrész György (Fidesz-KDNP) 
polgármester. Ezt követően leleplezte a névtáblát, amely az új 
elnevezést hirdeti. A településvezető elmondta: az államférfi 
tisztelete miatt támogatta - és pártokon felüli döntésnek nevezte - a 
szoborállítást. Csarnai Márk
2012. szeptember 7. Vitéz Serényi István tb. törzskapitány-  
hírlapíró, távfutó atléta – nagy sikerű előadása:
„Futás a Hazáért” Veszprém, Mártírok útja 11. szám alatt ( volt 
MHSZ székház,)
 A magyar emigráció egyik jeles képviselője, az idén 95 esztendős 
kiváló sportember Hruscsov szovjet diktátor 1959-es amerikai 
látogatásakor fekete lepellel kötötte be a New York-i Szabadságszobor 
szemét. Jelképezve ezzel az Egyesült Államok vakságát a magyar 
forradalom és szabadságharc eltiprójával szemben. 1960-ban a 
rabnemzetek memorandumával New York-ból Washingtonba futott, 
melyet a világsajtó nyilvánossága előtt a Fehér Háznál személyesen 

Richard Nixon vett át. 1962-ben pedig „Remember Hungary” pólóban 
San Francisco-ból New York-ba gyalogolt, megjavítva azon a távon 
1909 óta fennálló rekordot. Emigrációs közéleti tevékenységével 65 
éve a magyar ügy apostola.  v.  Pintér Kornél tkp.

Komárom-Esztergom m. Alcsoport
Tatai Vár, Horthy Miklós kiállítás

Megnyitó: 2012. május 13. Az eseményről e két képpel számolunk 
be. Megtisztelte a megnyitót a Horthy Miklós Társaság elnöke, 

Kosaras Péter Ákos úr is. 
Megjegyezzük, hogy a 
kiállítás anyag páratlan a 
maga nemében, s Rendünk 
hagyományőrző tagjainak 
magántulajdonát képezik a 
kiállított korabeli tárgyak.
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2012. május 25-én Szőgyén, ( Felvidék, ma Svodin ) Hősök 
napi megemlékezés. A temetőben nyugvó Trombitás Sándor 
arany Vitézségi Éremmel kitüntetett őrmester sírját, és a Fő té-
ren álló első világháborús emlékművet koszorúztuk, majd részt 
vettünk a németszőgyéni temetőben felállított kopjafa avatásán, 
melyet vitéz Smidt Róbert rendtársunk készített.

Történelmi zászlóavatás Tatán
Ünnepélyes keretek között szentelték fel Rendünk Ko-

márom-Esztergom megyei székkapitányságának zászlaját 
2012. június 3-án vasárnap a tatai kapucinus templomban. 
A szentmisét Szalai Gábor plébános celebrálta. 

A Történelmi Vitézi Rend megyei alcsoportja az év elején ka-
pott székkapitánysági kinevezést v. Hunyadi László főkapitány 
úrtól, s v. Dinga László v.hdgyot nevezte ki székkapitánnyá. A 
jeles alkalomra az összetartozást jelképező, régóta várt zászló 
is elkészült. 

- A székkapitányság magával vonja azt az állományi és tevé-
kenységi fejlődést, mely jellemző ennek a csoportnak a munká-
jára. Öröklési ágon és a nemzetvédelmi tagozatunk révén Isten-
nek hála, van annyi utánpótlása Rendünknek, hogy meg tudjuk 
tartani azt a fiatalos lendületet, melyet valamikor kilencvenkét 
évvel ezelőtt elődeink elkezdtek vitéz nagybányai Horthy Mik-
lós szándéka szerint. A zászló az összetartozás jelképe, mely 

alázatot és tiszteletet követel. A krónikák tanúbizonysága sze-
rint a Kárpát-hazába bejövő honfoglaló magyarok már turulma-
dárral díszített, vörös és ezüst sávos zászlóval érkeztek. Zász-
lónk kézi munkával készült, s pontos mása annak a magyar ki-
rályi zászlónak, mely egykor a honvédségé volt. Egyik oldalán 
az 1938-beli Komárom és Esztergom vármegyék címere, másik 
oldalán a vitézi címer látható. A székkapitányság minden egyes 
tagja saját pénzéből járult hozzá az elkészítéséhez. – mondta 
v.Dinga László szkp.

A székkapitány köszönetet mondott v. Laborc Györgynek, 
aki közvetített a szállítás lebonyolításában, valamint v.Orosz 
Árpádné asszonynak, aki a legnagyobb összeggel segítette a ki-
vitelezést. Szalai Gábor plébános, v.Hunyadi László főkapitány 
és v.Dinga László szkp.ütötte be a három zászlórögzítő díszszö-
get, majd a két zászlóanya, v.Orosz Árpádné és Czunyiné dr. 
Bertalan Judit kötötte fel a szalagokat a zászlórúdra.  

v.Izsáki Zsuzsanna

2012. június 4. Trianon emlékmű avatására került sor Ba-
jon, melyet lányom, Laborc Éva szobrászművész tervezett.  

v. Laborcz Péter

Vitézi eskütétel, Tarján

Törzsszékünk 2012. július 21-én, a komárom-esztergom-
megyei Tarján község Szent György katolikus templomában tar-
totta avatandóinak ünnepélyes vitézi eskütételét. A szertartás 
a pontban délelőtt 10 órakor megszólaló harangszóval vette kez-
detét a vitézi rend elöljáróinak és az avatandók ünnepi bevonu-
lásával.  V. Dinga László György szkp. köszöntötte a megjelen-
teket: v. Hunyadi László urat, a  T.V.R. főkapitányát, főtisztelen-
dő Szabó Zoltán plébános urat, akinek hálás köszönetét fejez-
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te ki azért, hogy önzetlenül és 
szeretettel befogadta törzsszé-
künket és helyet adott ebben 
a gyönörűséges szép temp-
lomban a vitézi eskütétel ün-
nepélyes megtartására; nagy-
tiszteletű Jakab István urat, 
a tarjáni református gyüleke-
zet lelkipásztorát, s az egy-
begyűlt ünneplő közösséget.  
Székkapitány úr alapító főka-
pitányunk, v. nagybányai Hor-
thy Miklós kormányzó úr sza-
vait idézte, az 1936. május 24-
én tartott avatóbeszédéből. V. Pitti Katalin Liszt-díjas és Érde-
mes Művész műsora következett, amelyben a művésznő nem 
csak zenei, hanem prózai műveket is adott elő. Ünnepi beszé-
det mondott v. Hunyadi László főkapitány úr: méltatta a Vité-

zi Rend küldetését és a vitézek-
re háruló feladatokat a Haza és 
a nemzet védelmében. Az ese-
mény legfelemelőbb része: Az 
avatandók felsorakozva az ol-
tár előtt – felesküdve a Szent 
Koronára - együttesen mond-
ták el a Vitézi Rend Rendi Kó-
dexében előírt vitézi eskü szö-
vegét. Mely eskü egy életre 
szól. Ez ünnepi pillanatok után 
történt meg a kitüntetések át-
adása, ill. a kinevezési okirat-
ok átnyújtása főkapitány úr ál-

tal: v. Dinga László György szkp.úr részére az Ezüst Nemzetvé-
delmi Kereszt kitüntetés; Oroszné v. Iván Irén részére a Bronz 
Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetés; v. Szantner Gábor v. hadna-
gyi előléptetése és v. Lipovniczky Kázmér v.hadnagyi előlépte-

tése. Két születésnapot kö-
szöntöttünk: a megjelent 
90-éves rendtársainknak, v. 
László Tibor nagytiszteletű 
úrnak és v. Smohay Ferenc 
v.hadnagy úrnak, m.kir.tü-
zér főhadnagynak v.Hajdú 
Szabolcs tb. tkp. fejezte ki 
jókívánságait Rendünk ne-
vében. Az ünnepi eskütétel 
hivatalos napirendje a Szó-
zattal és a Székely Himnusz-
szal ért véget. Főkapitány úr 
az ünnepség után „Őfelsége 
a Magyar Szent Korona“ cím-
mel előadást tartott a  Szent 
Koronáról.

 Dr.v.Práznovszky Miklós

Tatai aranyérmek a dobó-világbajnokságon
A Tatai Atlétikai Club 

versenyzői a dobogó leg-
magasabb fokára áll-
hattak a németországi 
Jüteborgban rendezett spe-
ciális dobószámok világ-
bajnokságán. A megmé-
rettetést a londoni olimpiá-
val egyidőben tartották há-
rom napon át. A nemzetkö-
zi versenyre tizennégy or-
szágból érkeztek, hazánk-
ból mintegy harmincan. A TAC színeiben indult idősebb és if-
jabb Nagy Szilveszter mindhárom éremből hozhatott haza. A me-
zőny igen erős volt, de a „Nagy-fiúk” közül az idősebb: vitéz v. 
Nagy Szilveszter 1 aranyérmet, 2 ezüstöt és 3 bronzot, ezen kí-
vül három negyedik és egy ötödik helyezést is nyert. Ifjabb v. 
Nagy Szilveszter szintén egy aranyérmet, két ezüstöt és három 
bronzot kapott.  – 50 kilós kőlökésben, gránáthajításban, golyó-
vetésben, diszkoszvetésben, 25 kilós nehézkalapács-vetésben is 
indultam. Ezek mind speciális, nehezebb súlyokat jelentenek. Az 
aranyat az erős ember-kategóriában kaptam az alapján, hogy ösz-
szeadták a különböző versenyszámokban elért pontokat és a leg-

eredményesebbnek járt ki ez az elismerés – tájékoztatott Nagy 
Szilveszter a bajnokság részleteiről.  „– Világcsúcs-tartók lettünk. 
Volt olyan szám, amikor a német dobogón három magyar állt, s ez 
nagyon jó érzés volt! Elégedett vagyok az eredményekkel, nagyon 
kemény küzdelmek voltak, ráadásul a végére a térdem meg is sé-
rült.” – kommentál-
ta vitéz Nagy Szil-
veszter.

v.Izsáki Zsuzsa 
2012.08.21.

Szeretném meg-
osztani Veletek az 
örömömet: 2013.
február 22-én Tata 
Polgármestere és 
Tata vezetősége  
„Tata Város Külön-
díjá”-ban részesí-
tett, az országos és 
nemzetközi verse-
nyeken elért  2012 
évi sportteljesítmé-
nyemért.

v. Nagy Szilveszter
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 Október 6. - Vértanuk emléke. Tisztelet a hősöknek
A székkapitányság tagjai a Felvidéken, Hetényben tartot-

tak megemlékezést az aradi Hősök emlékére. A tisztelet ko-
szorúját a színmagyar faluban, Széchenyi szobránál helyezték 

el a rendtagok és családtagjaik. Az emlékezés gondolatait vitéz 
Lipovniczky Kázmér hdgy. osztotta meg az ünneplőkkel. A vér-
tanuk üzenete a mai kor számára: A haza és a nemzet védelmé-
ben lemondtak rangról és egzisztenciáról, fegyvert fogtak a ma-
gyar szabadságért - végül az életüket is elvették, mert szabadok 
akartak lenni.

Ma a Habsburg diktatúránál sokkal keményebb elnyomás ne-
hezedik a nemzetre. Az aradi vértanuk tettei legyenek példaérté-
kűek a Rend tagjai számára. A koszorúzás után vitéz Hrala Gyu-
la nemzetes úr  
szeptemberben 
avatott felvidé-
ki rendtársunk 
szíves vendég-
látásában ré-
s z e s ü l t ü n k .
 Lipovniczky 
Kázmér v.hdgy.

Őszi állo-
mánygyűlés

A Tóvá-
rosi Kapucinus 
rendházban a 
Törzsszék szék-
kapit ánysága 
2012 november 
10-én  tartotta 
állománygyű-
lését.

A legendás ezredre emlékeztek Tatán
2012 május 27. A tatai, a tóvárosi, és a Rendünk által állított 

Szent István 3. Honvéd gyalogezred emlékművének koszorúzá-
sa, majd a tarjáni Hősök napi ünnepség en képviseltük Rendün-
ket, melyet vitéz Szantner Gábor rendtársunk szervezett. Az 
egykor Tatán, a Vaszary iskola épületében állomásozó magyar 
királyi 3. Szent István honvéd gyalogezred ezrednapját ünne-
pelték az ennek tiszteletére állított oszlopnál, melyet vitéz Smidt 
Róbert szőgyéni fafaragó adományozott a városnak 2011-ben.

A rendezvényt az ezred nevét viselő hagyományőrző egyesü-
let szervezte. Az emlékoszlopnál vitéz Bőhm Martin, az egye-
sület alapító, s 
egyben legif-
jabb tagja mon-
dott beszédet, s 
tolmácsolta vi-
téz nemes bé-
kei Koós Ottó-
nak, az ezred 
volt századpa-
rancsnokának 
üdvözletét is. 
V.Bőhm Martin 
az ezred 1922-
es megalaku-
lásáról is szólt, 
s elmondta: kiemelkedő ünnepségük 1938-ban volt, Szent Ist-
ván halálának 900. évfordulója alkalmából, amit az egész or-
szág méltó módon ünnepelt, az ezrednapot pedig minden évben 
Nagyboldogasszony napján tartották. - A 3. honvéd gyalogez-
redet elsőként 1938-ban, a felvidéki, majd 1939-ben a kárpátal-
jai, és végül 1940-ben az erdélyi részek visszacsatolásának al-
kalmával mozgósították. - 1942-ben - új csapatzászlójukat büsz-

kén maguk előtt hordozva, Szent Istvánban és a kegyelmező jó 
Istenben bízva indultak a messzi Oroszországba, a Don folyó 
partjáig. Az urivi áttörésnél is kitartóan küzdöttek a túlerővel 
szemben. Más ezredekkel ellentétben a végsőkig tartani tudták 
állásaikat. Egyedül a bekerítés veszélye miatt kellett visszavo-
nulniuk, azonban elmondható, hogy utóvédként, utolsónak von-
ták vissza őket az Olim-patak völgyébe. Sok család vesztette el 
ekkor fiait, hozzátartozóit, akiknek veszteségük pótolhatatlan.- 
emelte ki az ezred tevékenységéből v.Bőhm Martin. 

- A Magyar Királyi 3. „Szent István” Honvéd Gyalogezred az 
egyik legkiemelkedőbb alakulat volt a II. világégés során.   Ne 

hagyjuk, hogy 
emlékük fele-
désbe merül-
jön! - Végeze-
tül azon klasz-
szikus idézet-
tel zárnám sorai-
mat, ami örökér-
vényű: „Amely 
nemzet elfeledi 
múltját, nem ér-
demli meg a jö-
vőt.” A Vaszary 
iskola szomszéd-
ságában álló osz-

lopnál koszorút helyezett el Tata Város Önkormányzata nevében 
Michl József országgyűlési képviselő, Tata város polgármestere, a 
25. Klapka György Lövészdandár nevében Szentes Gábor alezredes 
és Németh Zoltán törzszászlós, a Magyar Királyi 3. „Szent István” 
Gyalogezred Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a T.V.R. nevé-
ben: v.Dinga László György, v.Ipi Zoltán és v.Szantner Gábor.

v. Izsáki Zsuzsanna; Fotó: Laborc György
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Nyugat-Dunántúli Törzsszék
Győr

8. Nemzeti Feltámadási Menet 
- május 19. Bazilika

A Nemzeti Feltámadási Menet központi és helyi szervezői 
egyetértettek abban, hogy a 2005-ben indított eseményt, amely 
akkor a 2004. decemberi gyalázatos népszavazás, a lelki Trianon 
okán indítatott, - kissé megújult formában - de folytatni kell. Ab-
ban is egyetértés volt, hogy az eszmei alapvetés állandó, melyet 
az együvétartozás és a krisztusi jövőbe vetett hit eszméje fémje-
lez. Ez annál is inkább fontos, mert mára nyilvánvalóvá vált, hogy 
olyan időket élünk, amikor a keresztény erkölcsi alapértékek ál-
lami és társadalmi elfogadása és főként követése Európában két-
séges. A hazánkat érő folyamatos támadások erre rávilágítanak. 

A Feltámadási Menet ezen túl határozott kiállásával ki-
fejezhetné az itt élőknek és Európának, hogy mi résztvevők 
valljuk és vállaljuk a keresztény erkölcsi értékrendet.

A lebonyolítás új formája: A négy ág kb. 3000 km-es nemzeti 
zarándoklat, másképpen kifejezve a keresztény magyar összefo-
gás Húsvéttól most már Krisztus Király napjáig (adventig) tart, 
és ugyanúgy, mint eddig, áthalad a Kárpát-medencei utódállam-
okon, a történelmi Magyarországon. Újdonság az is, hogy csak 
szombaton és vasárnap halad a menet, és ily módon a pünkösd 
előtti vasárnapig jut el azon településekre, (Győr/Ménfőcsanak, 
Pécs, Budapest /Százhalombatta, Sárszentmiklós) - innen egy 
közösség viszi Csíksomlyóra, a búcsú helyszínére. Az ünnepi 
misét követően találkoznak a Babba Mária-szobornál, és a jel-
vényeket szimbolikusan összeillesztik. Ezután átadják a székely 
közösségek képviselőinek, akik által a Feltámadási Menet 4 ága 
visszafordul Napnyugat felé - Csíksomlyó kegyelmével, üzene-
tével - egyre-egyre halad tovább a Kárpát hazában mind több te-
lepülést bekapcsolva, mígnem Krisztus Király ünnepén a 4 ág 
újra összeér a Kárpát medence napnyugati pontján, Sopronban.

A győri program szervezői hagyományosan: a belvárosi 
r.k. Egyházközség és a Történelmi Vitézi Rend területi szék-
kapitánysága. A szervezést segíti a Szent László Határőr Ha-
gyományőrző Egyesület.

A Feltámadási Menet győri programja: A Feltámadási Jel-
vényt idén a téti r.k. egyházközség zarándok csoportja hozza Győr-
be. A jelvény ünnepélyes fogadása 2012. május 19. volt a Baziliká-
val szemben lévő Boldogasszony kőnél, melyre szalagot kötöttek a 
város képviselői, egyházak és civil szervezetek képviselői. 

Dr. Galavits József, kanonok, város- plébános
Fehérné Markó Kamilla, vitézi hadnagy,

egyházközségi képviselő
Fehér Imre székkapitány, egyházközségi képviselő

Szent László-ünnep
Június 27. A Szent Jobb Győrbe látogatott

A Szent Jobb Győrbe érkezett, így két nemzeti ereklye 
is: a Szent László-herma és a Szent Jobb is megtekinthető 
volt a városban. A Szent Jobb ünnepélyes fogadtatásban ré-
szesült Győrben, a Káptalandombon, majd pedig egész na-
pos, szabadon látogatható imaórák sorozata volt a győri 
Nagyboldogasszony Székesegyházban, a Szent László-her-
ma és a Szent Jobb társaságában. A Szent László Határőr 
Hagyományőrző Egyesület karddal kísérte immár 20 éve a 
Hermát. A Szent László-szobor avatása is az ő díszelgésük-
kel került felavatásra.      

Vas megyei Alcsoport
Kopjafa-avatás az új parkban! 2012. március 14. Szombathely 

A Neumann János Általá-
nos Iskola új parkjában kop-
jafát állítottak, alkotója v. 
Németh Ernő v. hdgy. rend-
társunk, aki örömmel vál-
lalta a feladatot. Az Erdé-
szet adományozta hozzá az 
anyagot. 14-én 11 órakor az 
egész iskola tanárai és diák-
jai felsorakoztak ünnepelni. 
Az Önkormányzat, az Er-
dészet, az iskolák küldöt-
tei és Rendünk meghívott 
tagjai ünnepeltek együtt. 
A kopjafa-avatás esemé-
nye a Történelmi Vitézi 
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Rend törzszászlójával és a történelmi zászlók bevonulásával kez-
detét vette. A diákok büszkék voltak, hogy ők vihették a zászlókat.  
A Himnusz elhangzása után a diákok szereplése következett, 
majd az iskola igazgatónője az 1848. március 15-ét méltatta. Ígé-
retet tett, hogy a diákokkal itt tartják majd az ünnepi megem-
lékezéseket. Koszorúzás következett. Elsőként Rendünket kér-
ték fel a koszorú elhelyezésére. Az iskola, a többi meghívott ven-
dég és a fiatalok nemzeti szalaggal díszítették a kopjafát. A szó-
zat eléneklése után a zászlók kivonulása következett. A taná-
rok, diákok megköszönték segítségünket és a részvételt. Köszön-
jük, hogy ismét részt vehettünk egy szép, nemes ünnep kezde-
tén. Bízunk abban, hogy az új nemzedék nem felejt ünnepelni.     

Trianon megemlékezés és az összetartozás évforduló. 2012.
június 3.

 Sárvárra kaptunk meghívót a megemlékezésre, melyet kö-

szönettel fogadtunk. A 
megnyitó után Kondo-
ra István a város polgár-
mestere  beszédében Tria-
non és a nemzeti összetar-
tozás fontosságát méltatta. 
Az ÍJÁSZ  Egyesület alelnök, 
Dr. Kereszty Gábor  megem-
lékezett a Magyar Szent Ko-
rona  sárvári látogatásának 
első évfordulója alkalmából. 
Rendünk is elhelyezte a ke-
gyelet és emlékezés koszo-
rúját. 

Vas megye.
v. Borostyán Zsuzsanna v. hdgy

Kelet-Magyarországi Törzsszék
Bács-Kiskun m. Alcsoport, állománygyűlés

Jelentem, hogy a BKM-i., 111. Alcsoport őszi állománygyűlé-
sét okt. 20-án, Kunszentmiklóson rendeztük meg. Nagytisztele-
tű v. Pintér Gyula ref. tiszteletes úr adott helyet rendezvényünk-
nek szép gyülekezeti termükben. A zászlók bevonulása és a je-
lentés leadása után az idei évben avatottak nevében a Bereczki 
házaspár kötött szalagot zászlónkra. V. Suhajda Krisztián szkp. 
úr beszámolójában ismertette az elmúlt időszakban történt ese-
ményeket és a várható feladatokat.

v. Dékány Ágoston otkp. úr tájékoztatója előtt kitüntetéseket, 
kinevezéseket és az újonnan avatott négy rendtársunknak díszes 
oklevelet adott át. Ünnepségünk fényét emelték a most avatott 
v. Szabó István és Szabó Andrea énekszámai, amit a bpesti ava-
táson is hallhattunk. Közös múzeumlátogatással és ebéddel zá-
rult programunk.

v. Tiszavölgyi István v. hdgy.

2012 október 22.Kalocsa – WASS-SZOBOR!
Vitéz szentegyedi és czegei Wass Albert gróf (1908-1998) 

szobrát avattuk: v. Vesztergám Miklós tárogatóművész ne-
mes elgondolásából, a Kalocsai Wass Albert Baráti Kör szer-
vezésében, közadakozásból emeltetett szobor az ’56-os Em-
lékparkban kapott méltó helyet. A bronz-szobor Kovács Nor-
bert kalocsai szobrászművész kiváló alkotása. A jelentős kul-
túrpolitikai eseményen a Történelmi Vitézi Rendet  v.Suhajda 

Krisztián Bács-Kiskun megye szkp., Szabó István VRNT, 
v.Kákonyi Mátyás, Bereczki Károly, Bereczki Károlyné, 
v.Vörösváczky Csaba rendtársak képviselték. v.Suhajda szkp. 
úr a Rend nevében helyezett el koszorút a szobornál.

Szabó István VRNT;, v.Vörösváczky Csaba a Kalocsai 
Wass Albert Baráti Kör tagjai

Alcsoportunk, folytatva a korábbi megszakított hagyo-
mányt, megalakította a Vitézi Klubot. Az első összejövetelt 
2012. november 15-én tartottuk Kecskeméten, a Wojtyla Ba-
rátság Központban, ahol ingyenesen bocsátottak rendelke-
zésünkre helyiséget. Beszélgettünk múltról, jövőről és a csa-
patépítésről. Az összejöveteleket havonta, a hó közepén ter-
vezzük megtartani. Nagy örömmel töltött el, hogy Bereczky 
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Károly vitéztársunk lányával együtt Kiskőrösről is eljött kö-
zénk! Mindenki igen jól érezte magát.

2012. november 29-én a TVR BKM-i alcsoportja közel 20 
fővel részt vett a Városháza Dísztermében rendezett színvo-
nalas eseménysorozaton: Révész István a 150 éve született 
néhai dunakeszi, majd kecskeméti plébános és tábori püspök 
életútját bemutató előadássorozat ünnepi lezárásán. A közel 3 
órás ünnepség után állófogadáson kötetlen beszélgetést foly-
tattunk a városi és egyházi vezetőkkel.  A tábori püspök úr 
sírjának felkutatásában, rendbetételében több rendtársunk is 
részt vett, Mohauptné v. Walthier Julianna szervezésével.

December 11-én megtartottuk a T.V.R. BKK Alcsoportjá-
nak évzáró értekezletét, klubnapját.

A Wojtyla Barátság Központ adott ismét otthont e csalá-
dias, baráti találkozónak. V. Mohaupt Judit:  Fekete István 
„Régi karácsony” c. könyvéből olvasott idézetet, közénk va-
rázsolva a karácsony hangulatát, s kötetlen beszélgetésekre, 

jövő évi tervek megvitatására került sor a bőséges, terülj-te-
rülj asztalok mellett, majd apró ajándékokkal köszöntötték 
egymást társaink. Aktív tagjainknak közel 60 %-a jelen volt 
e kis rendezvényünkön. Kalocsáról, Nagykőrösről, Császár-
töltésről is eljöttek távolabb lakó Rendtársaink. A jó hangula-
tú klubestünk késő estig tartott. v. Tiszavölgyi István v.hdgy.

A Homokmégyi Szent Adalbert Templom egyik 
legelhasználódottabb állapotban lévő régi díszkelyhét vitéz 
Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya újítot-
ta fel. Önzetlen felajánlásáért főtisztelendő Moró László es-
peres úr, homokmégyi plébános mondott köszönetet. A szent 
clenodium sok aprólékos munkát igénylő restaurációt követő-
en 2012. december 20.-án érkezett vissza Homokmégy köz-
ség templomába.

A 137 esztendős római-katolikus templom belső falfestés-

ének restaurációját, az Úr 2010. esztendejében nagyrészt a 
T. V. R. tagjai végezték. A falfestés motívumait eredetileg 
1933-1936 között magyaros stílusban Kuczka Mihály orszá-
gos hírű székesfehérvári templomfestő készítette. A főoltá-
ron, amely Ketzler József bécsi festőművész alkotása, 1874-
ben készült, az a jelenet látható, ahol Szent Adalbert püspök 
megkereszteli Vajk - akkor még herceget, a későbbi Szent Ist-
ván királyt. Az említett főoltárkép mellékábrázolásai között 
felfedezhetjük még Géza nagyfejedelmünk és III.Ottó német-
római császár alakját.

vitéz Vörösváczky Csaba mb.v.hdgy.

Wass Albert-felolvasóest
 Az országos szépirodalmi felolvasás 2013. február 15-én, 

pénteken este 6 órákor kezdődött, és másnap este 7-ig tartott. 
A meghirdetés óta jelezte részvételét Debrecen, Kisgyőr, Kar-
cag, Encs, Pápa, Lakitelek, Keszthely, Szentes, Jászfényszaru, 
Nagykanizsa, Zalaszabar, Pécs-Somogy, Miskolc, Kalo-
csa, Budapest, Kaposvár, Koltó, Dombóvár, Kiskunfélegy-
háza, Eger, Hódmezővásárhely, Áta, Budapest-Rákosmente, 
Veszprém, Drégelypalánk, Érsekújvár, Bakonycsernye, Pécs, 
Sárospatak, Mohács, Dunaharaszti, Szajk, Csorna, Gönc, 
New York, Gyúró és Kecskemét. 16-án 19 órakor a Wass Al-
bert szobránál koszorúzást, gyertyagyújtást tartottunk.

Wass Albert Baráti Kör (Mj.: A W.A. Baráti Körnek T.V.R. 
BKM Alcsoport is tagja.)

Fotóbeszámoló: 
 Doni Emlékkiállítás Kecskemét – Nagy érdeklődés kísérte! 

Gratulálunk Rendtársainknak! 

v. Hunyadi László főkapitány, főtisztelendő Moró László es-
peres, v. Suhajda Krisztián székkapitány, v. Vörösváczky Csa-
ba mb.hdgy.
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Debrecen város 

Önkéntes nap a Hősök Temetőjében
2012. május 18-19-én rendeztük meg a Magyar Református Sze-

retetszolgálat Szeretethíd nevű Kárpát-medencei református ön-
kéntes programját. Az önkéntes munkavégzéshez több, mint tízez-
ren csatlakoztak, idén először a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumának és a Dóczy Református Gimnázium KatonaSuli-
programos diákjai is, akik a Honvéd és Társadalom Baráti Kör szer-
vezésében hadisír-gondozáson vettek részt a Hősök Temetőjében.

A Magyar Református Szeretetszolgálattal eddig is nagyon jó 
kapcsolatot ápoltunk, több afganisztáni és koszovói misszióhoz 
ajánlottunk fel már humanitárius segélyanyagot több millió forint 
értékben, vagy támogatták a dandárunk rászorulóit, nyugdíjasa-
it – mondta v. Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész. Az 
5. Bocskai István Lövészdandár és a Tiszántúli Református Egy-
házkerület között nemrégiben aláírt együttműködési megállapodás 
alapján most a debreceni Református Gimnáziumok KatonaSulis 
diákjait tudtuk mozgósítani – mintegy 120 főt! - így megint több 
dolgot - Szeretetszolgálatot, KatonaSulit és a Dandárunk egyik ki-
emelten fontos önkéntes programját sikerült összekapcsolni: a deb-
receni Hősök Temetőjében temetőrendezést, ill. a sírok rekonstru-
álását.

A rendezvényt Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Papp László, Debrecen vá-

ros alpolgármestere, és Pál Sándor, a Magyar Református Szere-
tetszolgálat Kuratóriumának elnöke nyitotta meg a Nagytemplom 
mögötti Fűvész kertben. A megnyitón közreműködött a Helyőrsé-
gi Zenekar is.

Körülbelül száz diák jelentkezett a programra a Református Gim-
náziumokból, aki közül mintegy hetvenen jöttek el a Honvéd Te-

metőbe. Itt csatlakoztak a Dandár katonáiból, a Gábor Dénes Mű-
szaki Szakközépiskola diákjaiból és a Honvéd és Társadalom Ba-
ráti Kör fiataljaiból, nyugdíjasaiból álló csapathoz, így szombaton 
több, mint 120 fő végzett önkéntes munkát a katonasírok között.

Egyesek takarítottak, a korábban levágott füvet szedték össze, 
míg mások a fejfák megtisztítását, majd a feliratok rekonstruálását 

végezték. A nap végére több tucat sír került felújításra. Az önkéntes 
munkához használt szerszámokat, festékeket, ecseteket, orvosi gu-
mikesztyűket, illetve a résztvevőknek ásványvizet és némi harapni-
valót közösen biztosított a Honvéd és Társadalom Baráti Kör és a 
Magyar Református Szeretetszolgálat.

A diákokat a munkavégzés közben meglátogatta a Református 
Kollégium Gimnáziumának igazgatója is, aki ígéretet tett ara, hogy 
a jövőben is támogatni fogják a hadisír-gondozási programot.

(Táborilelkész – A katonák egyházi hírei, 2012. május )

Október 6-i megemlékezés a Református Kollégium diákja-
ival

Október 6-án – a szervezés és előkészítés után - mintegy 60 re-
formátus diák vett részt tanáraik kíséretében a debreceni Honvéd-
temetőben tartott megemlékezésen.

A 90. zsoltár eléneklése után v. L. Sajtos Szilárd szds, debrece-
ni református tábori lelkész – a T.V.R. székkapitánya - beszédében 
János evangéliumát idézte: „Nincs senkiben nagyobb szeretet an-
nál, mintha valaki életét adja barátaiért.”(Jn 15,13) „Október 6-án 
a honvéd tábornokok életüket adták a mai generációk szabadságá-
ért. Az azt követő üldöztetésnek, elnyomásnak és önkénynek ka-
tonák, pedagógusok, lelkészek, iskolák és diákok is áldozatul es-
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tek. De a Nemzeti Gyásznap nemcsak a múltba-tekintésről szól, ha-
nem a jövő felé fordulásról is: ápolva a hősök emlékét, erőt merí-
tünk a holnaphoz.” Beszédében kiemel-
te: az ifjúság helytállása az aradi Hősök-
nek is fontos volt, kivégzése előtt így töp-
rengett Kiss Ernő honvéd altábornagy: 
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember 
lesz-e? Virrasszatok a magyar ifjúság fe-
lett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a 
hazáé az életük!”

A Szózat eléneklése után a Debreceni 
Református Kollégium diákjai v. L. Saj-
tos Szilárd szds. és Dudás Ferenc hdgy, 
hódmezővásárhelyi református tábori lel-
késszel koszorúztak.

Az ünnepség vé-
geztével a diákok 
megismerkedtek a 
Honvédtemetővel, 
külön megállva Dr. 
U. Szabó Gyula, 27 
évet élt református 
főgimnáziumi tanár, 
tartalékos zászlós sír-
jánál, aki 1914. októ-
ber 14-én esett el. Ezt követően a diákok az 5. Bocskai Lövészdan-
dár Csapatmúzeumát tekintették meg, megismerkedve Debrecen 
város és a legendás 39-es gyalogezred hadtörténetével.

v. Lovass Sajtos Szilárd szkp.,
honvéd százados, református tábori lelkész

 Hajdú-Bihar-Szabolcs-Sz. m. Alcsoport
2012. 01. 22. Magyar Kultúra Napja Szatmárcseke
A rendezvényen a T.V.R állománya biztosította Kölcsey Fe-

renc sírja mellett a díszőrséget a koszorúzás alatt. Az ünnepsé-
gen a T.V.R nevében koszorút helyzetünk el a síron.

 A rendezvényen a T.V.R. képviseletében részt vett: v. 
Gál Csaba mb. v. hdgy, Fruttus Erzsébet VRNT, Kujbus János 
VRNT, v. Nagy Sándor, v. Buczkó Ágnes, v. Bacskó György v. 
hdgy.

2012. 02 18  Budapest. Megemlékezés Kormányzó úr halá-
lának 55. évfordulóján 

2012. 03.15.  Nagyszekeres. v. Póti Károly Arany Vitézsé-
gi Éremmel kitüntetett rendtársunk sírjának gondozása, ko-
szorúzása

A hősi sír gondozásában részt vett: v. Gál Csaba v. hdgy, 
2012. 03.15.  Baktalórántháza. Március 15-i megemlékezés
A rendezvényen a TVR képviseletében részt vett és koszo-

rút helyezett el: Dr. v. Bába István László, v. Bacskó György. 
v. hdgy.

2012. 03.21.  Debrecen. Állománygyűlés.
2012. 03.25.  Borsi. II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésé-

nek 336. évfordulóján rendezett ünnepség. A rendezvényen 
a TVR képviseletében részt vett és koszorút helyezett el:            
v. Monostory Marcell v. hdgy., v. Bacskó György. v. hdgy.,

2012. 05. 19. Debrecen. nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzó úr emléktáblájának felavatása 

A rendezvényen a T.V.R. képviseletében részt vett és ko-
szorút helyezett el: v. Hunyadi László főkapitány, v.Fekete Fe-
renc Zoltán szkp., v. Gál Csaba v. hdgy., Kujbus János VRNT, 
Fruttus Erzsébet VRNT, v. Módi Zsuzsa Veresné, v. Nagy Sán-
dor, v. Bacskó György. v. hdgy

 2012.06.04. Baktalórántháza. Trianoni Megemlékezés
A rendezvényen a T.V.R. állománya biztosította a lobogó 

kíséretet és annak felvonását. A rendezvényen a TVR képvi-
seletében részt vett: v. Hunyadi László főkapitány, v. Gál Csa-
ba v.hdgy, v. Bába István László, v. Monostory Marcell v. hdgy, 
Fruttus Erzsébet VRNT, Kujbus János VRNT, v. Bába Ágnes 
Bodnárné (akkor mint várományos), v. Bacskó György v.hdgy

2012. 06. 30. Nagykároly. II. világháborús hősi sírok ava-
tása

Az avatáson a T.V.R. HB.; SzSzB. megyei állományának 
képviseletében részt vett: v. Bába István László, Fruttus Erzsé-
bet VRNT, Kujbus János VRNT, v. Bába Ágnes Bodnárné (ak-
kor mint várományos), v. Bacskó György v.hdgy

 2012. 09.02 Kenderes. v. Horthy István kormányzóhelyettes 
hősi halálának és v. nagybányai Horthy István kormányzó 
újratemtésének évfordulós megemlékezése. Alcsoportunk 
képviseletében részt vett: v. Fekete Ferenc Zoltán szkp, v. Gál 
Csaba v.hdgy, v. Bába István László családjával, Fruttus Er-
zsébet VRNT, Kujbus János VRNT, v. Bába Ágnes Bodnárné 
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Dél-Alföldi Törzsszék
Békés megyei Alcsoport

Könyvadomány 
– 2012. júliusában v. 
Füredi Gábor szkp. 
Csíkszeredába, a Csi-
bész Alapítványnak és 
Csíkszentmártonba, a 
Gyermekmentő Ala-
pítványnak – kalan-
dos úton: a román ha-
tóságok rosszallása 
mellett – vitt könyve-
ket, 1600-1700 kötetet, 
mintegy 1.100 kg súly-

ban. (Adományok és saját gyűjtés, ill. könyv-vétel mintegy 
100.000.-Ft. értékben.) Ezek zöme hivatalos  magyar tan-
könyv volt, valamint mesekönyvek és magyar szépirodalom.

Rovás helységnév-tábla avatása Maroslelén
A Történelmi Vité-

zi Rend, azon belül vi-
téz Makra Ferenc szer-
vezésében rovás hely-
ségnév tábla elhelyezés 

volt július 7-én, szombaton  Maroslele is kapcsolódik az ősi ro-
vásírásunk, mint kultúrkincsünk továbbörökítéséhez.

Forrás: nemzetes Kádár Ervin Sándor

II. Világháború áldozatai emlékére állított
emlékmű avatási ünnepsége
Orosháza – Szentetornya 2012. augusztus 11-én Orosháza-

Szentetornyán II. világháborús emlékművet avattak. Az em-
lékművet állíttatta a Történelmi Vitézi Rend Békés m. Szék-
kapitánysága, a Szent György Lovagrend-Visegrád, vala-
mint Orosháza Város Önkormányzata. Az ünnepség házi-
gazdája a Magunkért-Egymásért Civil Egyesület volt.  Az 
emlékmű alkotója: v. Füredi Gábor szkp.

Kettős kereszt-szentelés Gyulán
2012.augusztus 20.
Kettős keresztet avattak és szenteltek államalapításunk ün-

nepének alkalmából a Nagyváradi úton, amelyet vitéz Balogh 
Lajos önkormányzati képviselő kezdeményezésére helyezett 
el Gyula Város Önkormányzata. Alkotója vitéz Füredi Gá-
bor szobrászművészünk, akinek keze munkáját számos köz-
téri emlékmű dicséri Gödöllőtől a Gyimesekig, Orosházától 
Csíkszentmihályig.

(akkor mint várományos) családjával, v. Böszörményi Valé-
ria Runyóné (mint várományos) férjével, és v. Bacskó György 
v.hdgy

2012. 09. 22. Budapest, Vitézavatás
Állományunkban avatásra került 1 fő posztomusz, 1 fő sa-

ját jogon, 3 fő várományos és 1 fő a Nemzetvédelmi Tagozat-
ba. A T.V.R. HB; SzSzB. m. állományának képviseletében az 
avatandókat elkísérte: v. Gál Csaba v.hdgy felvezető, v. Bába 
István László, Fruttus Erzsébet VRNT, Kujbus János VRNT, v. 
Bökő Péter, v. Monostory Marcell v.hdgy,  v. Bacskó György 
v.hdgy felvezető

2012. Július- Szeptember,  Nagyszekeres. v. Póti Károly Arany 
Vitézségi Éremmel kitüntetett rendtársunk sírjának gondozása

A hősi sír gondozásában részt vett: v. Gál Csaba v. hdgy, v. 
Gál Zoltán, v. Bacskó György v.hdgy.

2012. Október 14. Földes.  
Látogatás v. Gál Zoltán 
családjánál (fotó jobbra).

2012. Október 20. Deb-
recen, Állománygyűlés

Az Állománygyűlésen v. 
Hunyadi László főkapitány 
úr a VR Bronz Nemzetvé-
delmi Kereszt kitüntetést 
adta át nemzetes Fruttus 
Erzsébetnek és nemzetes 
Kujbus Jánosnak a Törté-
nelmi Vitézi Rendben kifej-
tett példamutató munkájuk 
elismeréseként.   

V. Bacskó György v. hdgy.

Méhes Ágnes a Gyermek-
mentő Alapítvány vezető-
je és Pál Levente tanár, 
akik örömmel fogadták 
a nagyszerű adományt; 
szkp. úrral
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Vitéz Simonyi János nemzetes úr és felesége emlékére kopja-
fát állított a Békés megyei Körös-menti Szociális Centrum Igaz-
gatósága Mezőkovácsházán. Az emlékhely felszentelése 2012. 
szeptember 8-án történt, Dávid Zoltán igazgató úr  szervezésé-
ben és irányításával. Az alkotó: Farkas Tóth László kiváló szob-
rászművészünk, Magyarbánhegyesről.

Karácsony előtti étel- és adományosztás Gyulán
Gyula eddigi legnagyobb adományosztása 2012. december 

21.-én pénteken 14.00 órától. Helyszín: Gyula, Szt. László 
u. 1/a, Kisgazda székház udvara: ételosztás, ahol 1200 adag 
meleg ételt osztottak ki! 2 fajta tartalmas levest, és 2 fajta 
második főtt ételt. 100 kg kenyér, forralt bor, tea, 1 tonna 
azaz 1000 kg friss káposzta, édességek, 50 kg szaloncukor, 3 
bála használt ruha és sok más adomány fogyott el. Főszerve-
ző: vitéz Balogh Lajos.

A szegénység sajnos jelenünk részévé vált, erről nem feled-
kezhetünk meg. (Ez a 2002-2010 közötti nemzetellenes politi-
kára súlyosan visszavezethető. szerk.) Az adományozás mel-
lett aktívan dolgozott az ételosztásnál többek között Dr. Kovács 
József országgyűlési képviselő, Dr. Görgényi Ernő polgármes-
ter, v.Füredi Gábor TVR.szkp., Dr.v. Domonkos  István TVR.

VRNT.v.hdgy., s jómagam is. Támogatók: : vitéz Balogh Lajos 
önkormányzati képviselő, Illyés Gábor és Csapata Orosházá-
ról, Magyar Vöröskereszt Békés megyei szervezete, Kisgazda 
Polgári Egyesület, Történelmi Vitézi Rend, Gyula konyha Kft, 
Gyulai Mezőgazdasági Kft és több magánszemély, önkéntes se-
gítők. Köszönet érte! (Fotók: Békés Megyei Hírlap)

Bajtársi üdvözlettel Békés megyéből vitéz Balogh Lajos.

Néhány kép v. Füredi Gábor munkáiból:

Csongrád megyei Alcsoport
Rendkívül figyelemreméltó vásárhelyi vitézeink aktivitá-

sa, példamutató vitézi munkát végeznek. 
A T.V.R. Hódmezővásárhelyi Alcsoportja már 5 éve 

fáradozik azon, hogy a város elfeledett katonasírjait, 
hősi emlékműveit rendbehozza. 2009-ben a héjahalmi 
emlékművet tisztítottuk meg, környékét a gaztól kitaka-
rítottuk és olyan állapotba hoztuk, hogy olvashatóak 
legyenek a nevek. 2010-ben és 2011-ben a Katolikus, a 
Dilinka és a Kincses temetőkben megkerestük azokat az 
I. és II. világháborús katonasírokat, amelyek valami-

Dombiratos Úz völgye

Békési
kopjafa



VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ2013/1. 51

lyen okból nem vol-
tak gondozva, leta-
karítottuk azokat, 
a neveket festék-
kel kiemeltük. E sí-
rok felkutatásában 
a temetőgondnokok 
nagy segítségünkre 
voltak. A munkát a 
jövőben is folytat-
juk. Vásárhelyen és 
környékén 27 db I. 
világháborús em-
lékmű van, ame-
lyeket, 2012-re fel-
újítottunk - mind-
amellett, hogy a 
már kész emlékmű-
veket és sírokat to-
vábbra is karban 
kell tartani. V.Nagy 
László mb. vitézi 
hadnagy 

v. Nagy László v.hdgy úr megpályázott és nyert 1,7mFt-ot a 
HM-en belül sírmentésre, amelyből 47 db sírkövet készíttet és 
állíttat fel a temetőben. Május 26-án (vasárnap) a Hősök napján 

katonai ünnepségre kapott engedélyt a helyőrségpk-tól, ame-
lyen felavatnák a megújított sírokat. (Az eseményről tudósí-
tunk.)

A Vitézi Szék köszöni a vásárhelyi vitézek: V. Kerecsen 
László kp.szkp., v. Nagy László v.hdgy,  v. Kovács Ferenc , v. 
Vadai László, Benkő László VRNT, Dabis Csaba VRNT, Ká-
dár Ervin VRNT. önzetlen és nemes fáradozását, mivel Ren-
dünk egyik kiemelten fontos feladatának tekinti a pusztuló 
hadisírok, háborús emlékművek, hősi temetési helyek védel-
mét és karbantartását. Számos eredményt tudunk felmutat-
ni e téren, többek között Budapesten, Mattsee-ben, Kecske-
méten, Máriabesnyőn, Győrben, Nagyszekeresen, Isaszegen, 
Székelycsókán stb stb. A hazát önfeláldozóan szolgáló előde-
inkkel szembeni elemi kötelességünknek érezzük, hogy meg-
különböztetett kegyeletünk jeléül emléküket megőrizzük az 
utókor számára. Rendtársaink elé példaként állítjuk ezeket 
a munkákat, és állományunk minden tagjának figyelmébe 
ajánljuk a lakóhelyük közelében található sírok, emlékművek 
felkutatását, megjelölését, figyelemmel kísérését, szükség ese-
tén gondozását, halottak ill. hősök napján pedig a kegyelet vi-

rágainak elhelyezését Rendünk nevében. vitéz Soltész Gyula 
főszéktartó tkp. 

Kárpátalja visszatérése
A T.V.R. és a Trianon Társaság szervezésében 2012. már-

cius 14-én megemlékezést tartottunk Kárpátalja vissza-
szerzésének 73. évfordulója alkalmából. A Himnusz el-
éneklése után Elek András, a Trianon Társaság vezetője be-
szédében elmondta, a magyar honvédek ezen a napon indul-
tak meg, hogy ismét a magyar nemzet részévé legyenek Kár-
pátalja északi területei.  Felvidék és Kárpátalja déli része az 
első bécsi döntéssel visszatért az anyaországhoz. Az önál-
ló Szlovákia kikiáltását követő napon megindultak a magyar 

csapatok és négy nap alatt kitűzték a magyar zászlót a Kár-
pátok gerincére. A megemlékezésen Mónus Bálint verset ol-
vasott fel a megjelenteknek. A Szózat hangjai után elhelyez-
tük az emlékezés koszorúit a Hősök terén a második világhá-
borús emlékműnél.

Augusztus 20.  
T.V.R. és a Trianon Társaság 2012. augusztus 20-án a volt 

Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola I. világháborús 
emlékművénél és az országzászlónál megemlékezést tartott 
vitéz nagybányai Horthy István kormányzó-helyettes hősi 
halálának 70. évfordulóján.

Katonasírok… 
Lónyi Ferenc honvédra halálának 68. évfordulóján fejfa 

újraállítással emlékeztek szeptember 25-én délután a hód-
mezővásárhelyi Kincses Temetőben. Az elkorhadt fejfa he-
lyére a TVR. Csongrád m. vitézi hadnagya saját költségén 
állított új, méltó jelet a sírra. A temető hősi parcellájában 66 
hős nyugszik, akik közül azért az ő fejfáját állították újra, mi-
vel az ő sírjáról tudják, pontosan hol fekszik. A becslések sze-
rint 8-9 katona nyughelye fölé utat építettek. Ennek másho-
vá helyezését szorgalmazza a katonasírok gondozását felvál-
laló Történelmi Vitézi Rend Csongrád m. Alcsoportja, s sze-
retnék, ha a hiányzó fejfákat pótolnák, hiszen nagyjából lehet 
tudni, melyik helyen ki nyugszik. Ehhez mások segítségét is 
várják.Az új fejfát Nagy Zoltán református lelkész szentelte 
fel, a régit a család a Történelmi Vitézi Rendnek ajándékozta, 
akik azt a helyi laktanya csapatmúzeumának adományozzák.
 (Promenad.hu)

Úz völgye
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A Történelmi Vitézi Rend és a Trianon Társaság Hód-
mezővásárhelyi Tagozata június 1-jén megemlékezést 
tartott az 1941-es délvidéki hadjárat vásárhelyi hősi ha-
lottja, Imre Pál szakaszvezető temetésének 71. évforduló-
ján. Az Alcsoport felvállalta a hősök sírjainak gondozását. 
A Kincses temetőben még egy-két sír vár rendbetételre, az-
tán a Katolikus temetőben teszik a dolgukat, majd még na-
gyobb munka következik, a Dilinka temető különböző szeg-
leteiben fellelhető harminchét I. világháborús katonasírt ve-
szik gondozásba, ezek után pedig a II. világháborúban el-
esettek nyughelyei jelentik a következő kihívást. Kovács Fe-
renctől megtudtuk, hogy még ma is fedeznek fel új hősi síro-
kat a temetőgondnokok segítségével.

A Hősök Napja a béke megbecsülésére is tanít
A világháborúk tőlünk vásárhelyiektől országosan a 

legtöbb áldozatot követelték – jelentette ki dr. Kószó Pé-
ter a Hősök Napja alkalmából május 27-én Hódmezővá-
sárhelyen tartott megemlékezésen.

Nem akadt olyan család, amelyben közelebbi vagy távolab-
bi rokont ne gyászoltak volna. A Hősök Napja a kegyeletadás 
mellett a béke jelentőségére is felhívja a figyelmünket. Azt 
sugallja a mai kor emberének, becsülje meg, hogy háborútól 
mentes korban és helyen élhet. Különösen fontos ez a gyer-
mekeink esetében, akiket az erőszak és az agresszió nap, 
mint nap megkörnyékez. „A Hősök Napja arra ébresztheti 
rá őket, hogy a valódi háborúk valódi áldozatokkal járnak. 
Azok a katonáink, akik elestek a háborúban, azok a civi-
lek, akiket meggyilkoltak a harcok közepette, azok igazán 
meghaltak. Nem úgy, mint a filmek szereplői vagy a számí-
tógépes játékok hősei, hanem visszavonhatatlanul, végérvé-
nyesen.” - fogalmazott a megemlékezés szónoka, Dr. Kószó 
Péter. Az önkormányzat, a honvédség, a Történelmi Vité-
zi Rend és a civil szervezetek összefogásával megvalósult 
főhajtás és koszorúzás a második világháború áldozatainak 
emlékművénél, a levente emléktáblánál, valamint a Római 
katolikus és Kincses temetőben az I. világháborús hősök sír-
jainál illetve a hősök parcellájánál folytatódott.

A Délvidék 71 évvel ezelőtti visszacsatolására és a vásárhe-
lyi katonák visszatérésére emlékeztek május 1-jén Hódme-
zővásárhelyen, az I. világháborús emlékműnél, ahol a hon-
védek által egykor magukkal hozott határkő mását is felál-
lították.

 A T.V.R. és a Trianon Társaság Hódmezővásárhelyi Ta-
gozatának rendezvényén v.Kovács Ferenc idézte fel az ese-
ményeket. Mint mondta, 1941-ben érkezett el az a pillanat, 
hogy a Felvidék, Kárpátalja és Észak-Erdély után a magyar 
Délvidék is visszatérjen az anyaországhoz. A Magyar Kirá-
lyi Honvédség április 11-én indult meg a délvidéki hadjárat-
ra, amelyben vásárhelyi katonák is részt vettek. A megemlé-
kezést azért május 1-jén tartották, mert a Hunyadi János 9. 
Honvéd Gyalogezred III. Zászlóalja 71 éve ezen a napon tért 
vissza Hódmezővásárhelyre, az algyői hídtól négy diadalka-
pun keresztül, orgonaágyon lépkedve vonultak be a városba, 
ahol 20 ezer fős ünneplő tömeg várta őket. 

A Hódmezővásárhelyi Országzászló
felállításának 78. évfordulója

78 éve avatták fel a magyar egység eszméit hirdető or-
szágzászló emlékművet Hódmezővásárhelyen. Megemlé-
kező beszédet Kovács Ferenc, verset Benkő László vrnt 
nemzetes urak mondtak. Az 1920. június 4-i trianoni dik-
tátumot követően hazánkban szorosan összefonódott a 
nemzeti törekvés az elszakított területek visszacsatolá-
sának gondolatával, melyből mozgalommá nőtte ki ma-

gát az országzászlók állítása mind Budapest székesfővá-
rosban, mind a vidéki Magyarországon. Az országzász-
lók állandóan félárbocra engedett lobogója a magyar egy-
ség  eszméit hirdette. 

A 77 évvel ezelőtti avatóünnepségen Urmánczy Nán-
dor, az Ereklyés Országzászló Nagybizottságának el-
nöke a következőket mondotta: „Az országzászló hódí-
tó úton van. A hódmezővásárhelyi már a nyolcvannyol-
cadik, amelyet felavatunk. Hódmezővásárhelyen, ezen az 
ősi színmagyar városban is hirdeti majd az országzász-
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ló, hogy nekünk nem szabad megalkudni....” Az emlék-
mű vásárhelyi felavatásával városunkban is tárgyi kife-
jezésre jutott az országzászló nemzetegyesítő gondolata. 
A második világháborút követően a vásárhelyi ország-
zászló-emlékmű sem működhetett tovább eredeti funkci-
ójában, 1948-ban átalakították szovjet emlékművé, majd 
1956-ban lebontották.

Július 27. Kegyelet a román megszállás
áldozatainak
Az eseményt kerékpár túrával kötöttük össze. A túra ele-

jén elkapott bennünket egy hatalmas eső és mire a helyszín-
re érkeztünk jól el is áztunk.A megemlékezés kezdetén kö-
zösen elénekeltük a Himnuszt, ami annyira szívhez szó-
ló volt, hogy azonnal elállt az eső és kisütött a nap. Nagy 

Gyöngyi történész az ötvenhat mártír emlékhelyén elevení-
tette fel az eseményeket. Egy hazaáruló románszívű, aki ma-
gát rendőrparancsnoknak adta ki, a román katonák élén vá-
logatás nélkül gyűjtögette össze az embereket az utcákról 
és terelték őket a Kutasi úti Nagy Dezső féle tanyára. Itt az 
emberek saját két kezükkel ásták ki a sírjukat, majd  a ka-
tonák belőtték őket a közös sírba. Ezt a hazaáruló megérde-
melten – tettért – felelőségre vonták és kivégezték. Nemze-
tes Benkő László a kivégzetteknek emléket állító balladából 
részleteket olvasott fel, majd az emlékezők megkoszorúzták 
az emlékművet, és imát mondtak el az áldozatokért. A meg-
emlékezésen részt vett a romániai Pécskáról érkezett magyar 
ember, akit érdekel a történelem, ezért is utazott erre a nap-
ra Hódmezővásárhelyre.

A vérrel kivívott népszavazásra emlékeztek
December 14. a Hűség Napja az 1921-es soproni népsza-

vazás kezdetének emlékére. De kevesen tudnak róla mind 
Magyarországon, vagy akár Hódmezővásárhelyen, hogy 
van egy ilyen nap a magyar történelemben és az évfor-
dulónaptárban – mondta Elek András, a Trianon Társa-
ság elnökségi tagja a pénteki megemlékezésen. A Törté-
nelmi Vitézi Rend és a Trianon Társaság Hódmezővásárhe-
lyi Tagozata a népszavazás 91. évfordulóján tartott megem-
lékezést Vásárhelyen, az országzászló helyén lévő Trianon 
emlékkőnél.

Építkezés nemzetes Benkő Lászlónál
A Történelmi Vitézi Rend nem csak a megemlékezések-

ben és a hadisír gondozásban jeleskedik. Ha ráérő időnk és 

a szükség úgy kívánja, akkor segítünk is egymáson, legyen 
bármilyen feladat. A kép magáért beszél.

Alcsoport hír-összeállítás:
v. Nagy László v.hdgy.

Tolna megyei Alcsoport

Bikács, Bikács Vitézei emlékmű avatása
2012. augusztus 11. A megyében elsőként Bikácson avat-

ták fel a Hősök Emlékparkjában az I. világháborúban hő-

Folyamatos tájékoztatást szeretnénk bevezetni, ezért a 
facebook-on létrehoztam  egy oldalt, amelyet naprakészen 
tartunk. A neve: Történelmi Vitézi Rend Csongrád megye. 
Like-oljatok ide, ha a megyei életre kíváncsiak vagytok: 
http://www.facebook.com/pages/T%C3%B6rt%A9nelmi-
V i t % C 3 % A 9 z i - R e n d - C s o n g r % C 3 % A 1 d -
megye/574885425860025 Köszönöm az érdeklődést! 

Rendtársi üdvözlettel
v. Nagy László v.hdgy.Csongrád m.

Örömmel tájékoztatunk Titeket, hogy a Történelmi Vitézi Rend 
nagykárolyi, ill. Nagykároly környéki tagjai internetes naplót 
nyitottak, amelyet ezúton ajánlunk Rendünk valamennyi tag-
jának szíves figyelmébe. A blog alapú oldalt azért hoztuk létre, 
hogy egyfelől megismerjetek bennünket, a tevékenységünket, 
másfelől dokumentálhassuk a helyi jellegű eseményeket. A nap-
ló az alábbi címen tekinthető meg: http://nagykarolyivitezek.
blogspot.com/ 

Rendtársi üdvözlettel
.ifj. Geréb Miklós VRNT, MTh
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sies helytállást tanúsító bikácsi vitézek 
emlékművét: v.Buda (Blaser )János, v. 
Kardos (Kämpfner) János, v. Reményi 
(Reisinger) György, v. Réti (Reisz) Já-
nos v.Sáfári (Schmauser) János, v. Sipos 
(Spiegel)Ádám és  ifj. v. Sipos (Spiegel) 
Ádám nevét, hőstetteit ezentúl az újabb 
nemzedékek is büszkén vállalhatják.  Az 
országban várhatóan több település is kö-
veti Bikács példáját! –Kitüntetések át-
adására is sor keült: v.Kovács Jánost, a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület m. 
jogú ter. vezetőjét Bronz Érdemkereszt-
tel ismerte el Rendünk. (Tolnai Népújság 
nyomán, 2013. aug.13.)

Báta, 2011. augusztus 20.  -A Történelmi Vité-
zi Rend, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, vala-
mint a Nemzetközi Szent György Lovagrend  rende-
zésében és szervezésében a Tolna megyei „Jeles Tör-
ténelmi Eseményei”- következő ünnepségét a Tol-
na m. Bátán rendeztük. Az 1441-es ’Bárók Csatá-
ja’  tiszteletére egész-alakos Hunyadi János közté-
ri szobrot avattunk a hozzá tartozó emlékparkkal 
együtt. A rendezvény szentmisével kezdődött a hő-
söknek kijáró kései tisztelet megadásáért és a körül-
tekintő alapos szervező munkáért. A Bátaszéki apát-
plébános áldása következett. A bátaiak polgármester 
asszonyukkal az élen megvendégelték a fenti szerve-
zetek teljes állományát, melyet ezúton is megköszö-
nünk. A Hunyadi szobornál  minden évben méltón 
emlékezünk. HAGYOMÁNYAINKBAN A JÖ-
VŐNK ÉS A BECSÜLETÜNK!

v. Kovács János TVR.,
Honv. Hagyományőrző Egyesület

Dél-Dunántúli Törzsszék
Baranya m. Alcsoport

Nagyharsányi csata 325. évfordulóján 2012.augusztus 12.
Villány város és Nagyharsány község Dr. Hende Csaba had-

ügyminiszter fõvédnökségével rendezvénysorozattal emlékezett 
a Harsány-hegyi győztes csatára, melyen részt vettek a T.V.R. 
Baranya m. Alcsoportjának tagjai is. A Szársomlyó aljában ter-
vezik a Nagyharsányi csata emlékművének felállítását, ennek 
alapkőletétele megtörtént. Az utókornak szóló üzenet: „Törté-
nelmi hagyományaink ápolása az egymást követő nemzedékek 
mindegyikének kötelessége.” 

A GYŐZTES! Nagyharsányi csata, 1687. aug. 12.: A tö-
rök háborúk egyik fontos - keresztény győzelemmel vég-
ződött – második mohácsi csataként emlegetett ütközete. 
A visszafoglaló háborúban a Szent Liga Lotharingiai Kár-
oly hg. (1643-90) vezette csapatai Badeni Lajos őrgr. seregé-
vel egyesülve Eszék bevételére készültek. Szulejmán nagy-
vezír a vár körüli sáncokban kb. 60 ezres sereggel eredmé-
nyesen védekezett. A ker. had 2 ezer fős veszteség után át-
kelt a Dráván, kb. 50 ezer katonával Siklós felé vonult, és a 
harsányi tetőkön foglalt állást. A keresztények után vonult 
Szulejmán kb. azon a helyen vert tábort, ahol 1526-ban Nagy 
Szulejmán. - A csatában kb. 8 ezer török (janicsár) elesett, 
kb. ugyanennyi halt meg a Karasica mocsarában, ill. az üldö-
zött menekülők alatt leszakadt eszéki hídnál a Drávában. 2 
ezren megadták magukat. A török kb. 5 millió Ft értékű tel-
jes tábora, 170 ágyúja és 161 zászlója a ker. hadak zsákmá-
nya lett. A keresztények 2 ezer embert veszítettek és 2400 
sebesült volt. A vereség következményeként IX. 5: a tör. 
táborban kitört lázadások miatt a nagyvezír Belgrádba 
menekült. IX. 29: a tör. védők föladták Eszéket, X. 30: 
Valpó várát, Pozsegát, Péterváradot, Vukovárt és majd-
nem az egész Szerémséget. Csak Károly és Lajos vetél-
kedése akadályozta meg, hogy a keresztény seregek el-
foglalják Belgrádot. (Horváth M. VI:186. - Hóman-Szekfű 
IV:215.)
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Kommunizmus áldozatainak emléknapján Kovács Béla 
nevét vette fel egy iskola Pécsett, 2012.02.25.

A kommunizmus idején meghurcolt pécs-patacsi születé-
sű kisgazda politikus, Kovács Béla nevét vette fel a pécsi Páz-
mány Péter Utcai Általános Iskola.. A polgármester, Páva Zsolt 
bejelentgette, Pécsnek szándékában áll, hogy a budapesti Terror 
Háza Múzeummal közösen olyan emlékhelyet létesítsen a poli-
tikusnak, amely a fiatal generációknak a múlt megismerését, az 
idősebbeknek a szembenézést, esetleg a vezeklést szolgálja. Az 
eseményen rendtársaink jelentős létszámmal vettek részt! Hor-
váth János, a parlament 90 éves korelnöke Kovács Bélát, mint 
egykori kollégáját és rabtársát bátor, a dolgát tenni kész ember-
ként, halk szavú, de hatásos szónokként jellemezte. Kovács Béla 
letartóztatása napja a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 
A politikusnak az Országház előtt álló bronzszobrát 2002. feb-
ruár 25-én, elhurcolásának 55. évfordulóján avatták fel.

Zrínyi-napi Ünnepség Pécsett - 2012.09.08 
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 

és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Pécsett a PTE ÁOK, ud-
varán fel állított Zrínyi szobor előtt tartották közös rendezésük-
ben a Zrínyi-napi Ünnepséget. Az ünnepségre a Történelmi Vité-
zi Rend Baranya megyei csoportja is meghívást kapott. A megem-
lékezés a Zrínyi-gárda zászlós felvonulásával kezdődött, majd a 

Himnusz közösen éneklésével folytatódott az ünnepség. Megem-
lékező beszédet mondott Boross Péter miniszterelnök, Rendeki 
Szilárd főorvos, tartalékos őrnagy és Ljiljana Pancirov a Hor-
vát Köztársaság főkonzulja. Ezt követte az emlékmű megkoszo-
rúzása. Koszorút helyezett el a Történelmi Vitézi Rend nevében 
v.Szárazajtai János mb.székkapitány. A Szózat elhangzása után az 

emlékezők átvonultak az egyetem falán elhelyezett emléktáblá-
hoz. Miroslav Krleža, a Katonai Nevelőintézet és a 6. Hadosz-
tály emléktábláinak megkoszorúzása után az aulában Pécs kato-
nai múltjával foglalkozó dokumentumgyűjteményéből álló kiállí-
tást nyitott meg dr.Nagy Gábor orvos ezredes. Közreműködtek a 
pécsi MÁV fúvósok Neumayer Károly vezetésével és a Miroslav 
Krleža Iskola énekkara.

Az 1848-49-es szabadságharc honvédtisztjei kivégzésének 
163. évfordulóján az Aradi Vértanúk útján emlékezett meg 
Pécs 2012. október 06-án.

Emlékezünk - mert az utódoknak kötelessége tisztelni az elő-
döket. Különösen, ha azok ilyen áldozatot hoztak a hazáért, an-
nak nemesen gondolkodó népéért! Emlékezünk - mert nem fe-
ledhetjük el honvédő szabadságharcunk hőseit. A Történelmi 
Vitézi Rend Baranya megyei Csoport tagsága rendi díszben vett 
részt és koszorút helyezett el az emlékműnél.

A beszédet ezúttal a Janus Pannonius Gimnázium történelem 
tanára, a város oktatási díjával kitüntetett Ravasz Gyöngyvér 
mondta. Az emlékhely központi szobránál a város önkormány-
zata, a civil szervezetek, egyesületek, a közgyűlés frakciói és a 
pécsi polgárok helyezték el koszorúikat, virágaikat.  

v. Szárazajtai János mb. szkp.

Észak-Magyarország Törzsszék
Horthy Miklós szoboravatás, Bér 
Újabb Horthy Miklós szoboravatás Kereki és Csókakő után a 
Kormányzó születése évfordulóján a Nógrád megyei Bér telepü-
lés melletti Nemzeti Emlékparkban, ahová az Andezit Szálló tu-
lajdonosa Maczó László 
hívta meg a megemléke-
zőket. A Nemzeti Emlék-
parkban magyar történel-
münk tizenöt vezércsilla-
gának állított szobrot  az 
emlékpark tulajdonosa 
most már vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós Kor-
mányzónak is, akinek 
születésnapjára emlékez-
tünk a jeles napon szobrá-
nak megkoszorúzásával.  
(Kenderes, 1868. jún. 18.)

Koszorút helyeztek el: vitéz Hunyadi László a Történelmi Vitézi 
Rend főkapitánya, v. Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság 
alelnöke, Zetényi-Csukás Ferenc a Horthy István Mártírok és 
Hősök Alapítvány elnöke, és a közismert népes család nevében 
Jancsó Antal, valamint Horthy Éva.
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Rendhagyó módon forduljunk egy pillanatra a fiatal ge-
neráció felé, akik eddigi teljesítményükkel is elismerésünket 
érdemlik.

Vitéz Lovass Sajtos 
Szilárd (1977. Mezőkö-
vesd) Édesapja honvéd-
tiszt volt. Fiatalon el-
hunyt, édesanyja óvó-
nő. Testvéröccse mérnök-
ként dolgozik. Amikor a 
Haza szólította, szinte va-
lamennyi felmenője részt 
vett valamelyik háború-
ban, kezdve a Rákóczi 
szabadságharctól egészen 
a XX. századi nagy világ-
égésekig. Családjuk nagy vérveszteséget szenvedett mind az I., 
mind a II. világháborúban, hősi halottak, eltűntek, hadifoglyok 
nevei szerepelnek a családi krónikában.

Sajtos Szilárd első diplomája: Nagykőrös, Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, ált. isk. tanító, refor-
mátus hittanoktató szakon. Majd a Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem Bölcsésztudományi Karral közös képzésben 2004: 
gimnáziumi vallástanári, 2005: református teológus-lelkész dip-
loma. 1999: ösztöndíjas hallgatója a Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetemnek, 2005. augusztus 20-án avatták honvédtisztté Bu-
dapesten, református tábori lelkészi beosztásban. Szolgálatát Hód-
mezővásárhelyen kezdte meg, majd 2007-től Debrecenben szolgál, 
jelenleg századosi rendfokozatban. A 2006-2007. tanév: angol ka-
tonai szaknyelvet hallgatott a Nemzetvédelmi Egyetemen. 2010. 
Linz: NATO tábori lelkészi tréning. Kétszer szolgált eddig kül-
földön. 2008: nyolc hónap Koszovóban, 2011. fél év az afganisztáni 
hadszíntéren. Nős, felesége pedagógus, a Református Nevelőszülői 
Hálózat munkatársa. Kislányuk, Janka Kata fél éves.

A „jó pap holtig tanul”: v.Lovass Sajtos Szilárd a Debreceni 
Egyetem Pszichológiai Intézetének mentálhigiénikus szakán vég-
zős hallgató, ill.a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Doktori Iskolájában utolsó éves doktorandusz. Kutatási témája: 
„Pasztorálpszichológiai megfontolások a tábori lelkészi szolgá-
latban, a református katonai lelkikondozás múltja, jelene, jövő-
je”. Mellékszakként az ószövetséget és az egyháztörténetet jelöl-
te meg. 2012-ben jelent meg tanulmánya a Hittudományi Egye-
tem Évkönyvében „Protestáns katonai lelkigondozás az I. világ-
háborúban, Csikesz Sándor katonalelkészi munkássága” címmel. 
Szintén a tavalyi évben adták ki önálló kötetét, „Emlékezetnek 
okáért némely dolgok feljegyeztetnek az ecclésia és helység iránt. 
A Mándoki Református Egyházközség históriája” címmel. Ez év 
elején várható a Theologiai Szemle folyóiratban az „Az ószövetsé-
gi kultikus személyek tevékenysége a háborúkban” című tanulmá-
nyának megjelenése. 2012-től a Tiszántúli Református Egyház-
kerület ifjúsági referenseként vezeti a két debreceni református 
gimnáziumban a KatonaSuli programot, illetve a missziós és ár-
vízi tapasztalatokat felhasználva szervezi a Magyar Református 
Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoportját. Egy hó-
nappal honvédtisztté avatása után, 2005. szeptember 17-én avat-
ták vitézzé Budapesten. Az Észak-Magyarországi TSZK-hez ke-
rült; néhai vitéz Horváth László törzskapitány mellett hamarosan 
vitézi hadnagyként, majd székkapitányként szolgált. 2009-től a 
Hajdú-Bihari Székkapitányság tagja, ill. a Főkapitányi Törzs mb. 

székkapitánya. A Vitézi Rendben is a legfontosabbnak a szolgá-
lat lehetőségét tartja. Amire a legbüszkébb: a hódmezővásárhelyi 
laktanya imatermének felújítása, a miskolci Doni Bajtársak kö-
rében végzett szolgálat, a kárpátaljai szórványiskoláknak eljutta-
tott két és fél ezres könyvadomány, a több, mint száz reformá-
tus gimnazistával végzett hadisír-gondozás, a koszovói és afga-
nisztáni rászorulóknak és hadiárváknak juttatott humanitárius 
segítségnyújtás, az árvízi katasztrófa-elhárítás és támogatás. Itt 
mind-mind a T.V.R. is tevékenyen segíteni tudott! Fontosnak tart-
ja a még élő világháborús veteránok és hadastyánok felkeresését. 
2013. február elején is Főkapitány Úr köszöntését vitte a zempléni 
Nagyrozvágyra, egy 90 éves tüzér honvéd veteránnak.

Szolgálata alatt több alkalommal részesült elismerésben és ki-
tüntetésben. A T.V.R. 2007-ben Bronz Érdemkereszttel, 2010-
ben Ezüst Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.

v.Fekete Ferenc Zoltán szkp, v.Bacskó György szkp.

Dr. vitéz ifj.Kocsis László
 2012. november 29-én siker-

rel védte meg a kolozsvári Bábes-
Bólyai Tudományegyetemen dok-
tori disszertációját, és lett 27 éve-
sen a kémiai tudományok doktora! 

Bajtársunknak ezúton kívánunk 
sok sikert és eredményt munkájá-
ban, hogy a hazáért és nemzetün-
kért tevékenykedjen, a JóIsten áldá-
sával.

Dr. v. ifj. Kocsis László az Észak-
Erdélyi Törzsszék lelkes tagja.

v. Lázár Elemér Erdély otkp., v.Soltész Gyula főszéktartó, 

Vitéz Szabó Balázs a fiatal ze-
nész-generáció egyik legsokolda-
lúbb művésze. Orgonaművész, or-
gonaszakértő. Miskolcon született 
1985. február 22-én. Rangos nem-
zetközi versenygyőzelmeivel már 
zeneakadémista korában megala-
pozta azóta is töretlenül felfelé íve-
lő karrierjét. Diplomáit Budapes-
ten, Würzburgban, Trossingenben 
és Rómában szerezte. Meghatá-
rozó művészi impulzusokat Prof. 
Christoph Bossert-től kapott, aki-
nek irányításával Németország-
ban megszerezte az orgona mestere címet. Budapesti tanuló-
évek alatt, 2007-ben a svájci St. Maurice-i orgonaverseny első 
díja jelentette a belépést a nemzetközi hangversenyéletbe, amit 
a franciaországi Biarritzban nyert első díj és különdíj követett 
2009-ben. A külföldi tanulóévek lezárásaként 2011-ben Nürn-
bergben Németország legrangosabb orgonaversenyén, az ION 
Musica Sacra versenyen nyert első díjat.  2008-ban Miskolcon 
az év emberének választották, 2010-ben pedig a város nívódí-
jával tüntették ki. Ugyancsak 2010-ben művészeti tevékenysé-
géért Junior Prima Díjat kapott. 2011 óta a Liszt Ferenc Zene-

Akikre büszkék vagyunk!



VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ2013/1. 57

művészeti Egyetemen az újonnan indított organológiai képzés 
vezetője. Kiváló ismerője a történelmi orgonáknak. A különbö-
ző stílusok alapos ismeretéből felépített korabeli hanginterpre-
táció elmélyültséggel és drámai kifejezőerővel párosul játéká-
ban. Orgonaművészként Európa-szerte hangversenyezik, emel-
lett virtuóz játékosa az egyik legritkább billentyűs hangszernek, 
a Mustel-féle mesterharmóniumnak.

Vitéz Szabó Balázs az Észak-Magyarországi TSZK. tagja. Ren-
di eseményeinken – vitézavatás – szolgált lelkesen; jótékonysági 
koncerteket ad pl. az egri Szervita-templom felújításáért.

v. Juhász Béla tkp.

Vitéz Böhm Martin iskolai dí-
jai: 2009 – Cornelius-díj; I. helye-
zés kutatói szekcióban A dolgozat 
címe: Egy katona a magyar királyi 
3. honvéd gyalogezredből (dédap-
ja emlékére); 2010 – Cornelius-díj; 
I. helyezés kutatói szekcióban. A 
dolgozat címe: Kitelepítés, avagy 
egy család története (családja em-
lékére); 2011 – Cornelius-díj; I. he-
lyezés bölcsésztudományi szekció-
ban. A dolgozat címe: „Ahogy a Don-kanyart megjártam” – vi-
téz Smohay Ferenc visszaemlékezése alapján; 2011 – Elnöki díj: 
Minden évben egy diák részére, aki tudományos kutatásaival, 
versenyeredményeivel az iskola hírnevéért a legtöbbet tette. Ki-

osztása az egész tantestület egyhangú döntésével történhet. A 
díjat az iskola alapítványának elnöke adta át személyesen.

2012 – Életmű-díj; Azon diák részére, aki négy éven keresz-
tül folyamatosan kimagasló eredményeket (pl. I. helyezés a 
Cornelius-díj adott kategóriájában) ért el az iskola kutatói ver-
senyében. A díj kiadásához a tantestület egyhangú döntése is 
szükséges. Az iskola fennállása alatt (1996-tól) háromszor ad-
ták át. Az életmű-díj a negyedik, egyben az utolsó Cornelius-díj 
is! A dolgozat címe: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái, 
avagy a Horthy-rendszer értékrendje.

Egyéb díjai: 2010 – Különdíj: Magyarország a II. világháború-
ban (a kortársak még köztünk élnek) - A Magyar Királyi Haderő 
egyenruházata és felszerelése 2011 – Kutató Diákok Regionális 
Konferenciája, történelem- társadalomtudományi szekció, I. he-
lyezés (Bonyhád). Témája: „Ahogy a Don-kanyart megjártam” 
– vitéz Smohay Ferenc visszaemlékezése alapján. 2012 – V. Tu-
dományos Poszter-verseny, I. helyezés (Dunaújváros) Témája: A 
magyar királyi hadsereg tiszti egyenruhái 1938-1945, avagy a 
Horthy-rendszer értékrendje.

Ifjú rendtársunk, az Észak-Dunántúli TSZK tagja, a Szent Ist-
ván 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület egyik 
alapítója, jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Böl-
csésztudományi kar első évfolyamán folytatja tanulmányait.

v. Pintér Kornél tkp.

Rendtagjaink – a társadalom minden területén – dolgoz-
nak, alkotnak legjobb tudásuk, lelkiismeretük szerint Ma-
gyarországért, nemzetünkért, a Kárpát-medence békés és 
reményteljes jövőjéért. Isten segítse valamennyiőtöket nem 
mindennapian nehéz munkátokban.

v. Hunyadi Lásző fkp.

Horthy Istvánné Ilona Asszonyt  95 éves születésnapján kö-
szöntjük.

Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót és verőczei gróf Pejacsevich 
Gabriella harmadik lányaként 1918-ban született. Gyermek-
korát családja felvidéki birtokán, Felsőelefánton töltötte. 
1940-ben feleségül ment vitéz nagybányai Horthy Istvánhoz, 
Horthy Miklós kormányzó fiához, aki 1942 augusztusában re-
pülőszerencsétlenségben életét vesztette. Egy fiuk született 
1941-ben, Horthy István. A világháború során vöröskeresztes 
nővérként dolgozott, valamint szerepet vállalt a zsidók meg-
mentésében. 1944-ben közreműködött a kiugrási kísérletben. 
Követte a kormányzót az emigrációba is. Emlékiratai Becsü-
let és kötelesség címen jelentek meg. A Horthy-család emlé-
két híven őrzi; szinte valamennyi rendezvényen személyesen 
megjelenik, felszólal, beszédet mond, lelkesít.

Szeretettel és tisztelettel kívánunk Ilona Asszonynak jó 
egészséget és változatlan erőt, energiát, hogy a szinte misz-
sziós küldetését még sokáig elláthassa.

Fotónk a T.V.R. vitézavatása utáni bajtársi ebéden készült, a 
Magyar Koronaőrök Egyesületének tagjaival.

 v. Dékány Ágoston otkp.

Vitéz Kovács Ernő m. kir. szds-t köszöntöttük 103. születés-
napján.

Törzsszékünk nevében egészséget, szellemi frissességet kívá-
nunk. Alcsoportunk szeretné még számos együtt ünnepelt születés-
nappal köszönteni Rendünk legidősebb tagját – ugyanilyen kelle-
mes hangulatban, emlékezve a történelmi időkre: ez évben tartal-
mas élménybeszámolót hallhattunk a doni küzdelmekről, harcokról. 

Észak-Dtúli TSZK, Tatai Alcsoport – v. Dinga László szkp., 
v. Szantner Gábor

Születésnapot köszöntünk!
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Vitéz Jókai Anna 80 
éves lett! -1932. november 
24-én született Budapesten. 
Számos kitüntetés ismeri el 
munkásságát, ezekből: Kos-
suth-díj, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Közép-
keresztje, Magyar Örök-
ség-díj. 2012-ben Árpád-
pajzs, Józsefváros és Buda-
pest díszpolgára, a Magyar 
Érdemrend nagykeresztje, 
polgári tagozat, Történel-
mi Vitézi Rend: Arany Nemzetvédelmi Kereszt. Pedagógusként 14 
éven át nevelte a középiskolás generációt. Íróként is „megmaradt 
tanárnak”: műveiben gyakran jelennek meg pedagógusok, a taná-
ri hivatás, a tanítás lehetőségének és értelmének problémái. Műve-
iben megjelennek az emberi közönyösség elleni küzdelem, a sze-
retet képviselete a világban, a spiritualitás, és a keresztény értékek. 
Ahogy Ő mondja: „A szellemi anorexia korát éljük. Rajtunk is mú-
lik, milyen lesz a bennünket követő generáció!”

Drága Anna, Isten éltessen egészségben és boldogságban, csalá-
dod, olvasóid, barátaid, rendtársaid legnagyobb örömére. Kérjük és 
várjuk a további műveket, melyek aktuálisak, sugározzák a szere-
tetet, emberséget: tükrözik az Alkotó nagy egyéniségét, aki felül-
emelkedik azokon a körülményeken, amelyek visszahúznak. Min-
den fiatalnak – és idősebb korosztálynak ajánljuk olvasásra vitéz Jó-
kai Anna nagyszerű műveit.

v. Soltész Gyula tkp. főszéktartó, v. Turba László tkp. 

Vitéz Detre Gyula m. 
kir. főhdgy., tb. otkp. Ka-
nada - 95. születésnapo-
don köszöntünk, Gyu-
la Bátyánk! Visszaem-
lékezve a nagyszerű elő-
adásokra, melyeket tar-
tottál 2012-ben, a töretlen 
energiádra és a figyelmet 
parancsoló hangerődre – 
nyugodtan kijelenthetjük: 
a Fennvaló áll melletted, 
vigyáz Rád, mert még sok 
közös dolgunk van, ame-
lyeket rendezni kell. Várunk Téged, bízunk a mielőbbi szemé-
lyes viszontlátásban. Isten éltessen még nagyon sokáig ugyan-
ilyen erőben és egészségben.

v. Pintér Kornél tkp. v.Szanyó Árpád kp.tkp.

Vitéz Smohay Ferenc 
m.kir.tüzér főhadnagy, v. 
hdgy, a II. világháborút 
végigszenvedő, a Don-
kanyarban harcoló kato-
na, Rendünk máig aktív 
és igen megbecsült, sze-
retett tagja, február 6-án 
töltötte be 90. életévét. 

Szeretettel kívánunk jó 
egészséget, változatlan 
erőt, további harcos kiál-

lást Rendünkért, Nemzetünkért -  hogy lelki támaszunk légy vál-
tozatlanul, kedves Feri Bácsi! Adjon Isten sok szép évet szerető 
Családod körében, valamint tisztelőid, barátaid, rendtársaid kö-
rében.  Egész életedben, tetteidben „ Istenért, Hazáért, Családért” 
harcoltál, dolgoztál – Rendünk példaként tekint Téged  – és va-
gyunk Téged tisztelő barátaid.

v. Pintér Kornél tkp., v. László Tibor szkp,
v. Szanyó Árpád kp.tkp, s a Törzsszék minden tagja

Vitéz Steig Ottó Nemze-
tes Urat a T.V.R. Dél-Dunán-
túli Törzsszék Baranya-me-
gyei Alcsoport tagsága ne-
vében tisztelettel köszöntjük 
90. születésnapja alkalmából. 
Nagyra becsült Rendtársunk-
nak kívánunk erőt, egészséget 
és még hosszú boldog éveket. 
Életútja: 1923. március 6-án a 
Baranya m. Villány községben 
született. Korán, már tizenhat 
évesen munkába állt és édesap-
ja mellett dolgozott festőként. 
Korkedvezménnyel, 1941-ben Bajára vonult be katonának, innen ke-
rült ki a frontra. Részt vett a doni harcokban, helytállásáért megkapta 
a ’Tűzkereszt a kardokkal és koszorúval díszített első fokozata’ kitün-
tetést. A Don-kanyar poklát a kevés szerencsés megmenekült katoná-
val sikerült túlélnie, s hazatért. Bajáról Pécsre költözött, de csak rö-
vid ideig élvezhette a civil életet, mert ismételten behívták katonának 
és újból kivitték az orosz hadszíntérre. Rövidesen fogságba esett és 
hadifogolyként Kazahsztánba került, ahonnan csak 1947. szeptem-
ber 1-én sikerült hazajönnie. Mielőtt másodszor is kivitték a frontra, 
megnősült, két lánya született. Példás családi életet él, két unokája és 
három dédunokája van. Nyugdíjas koráig a Pécsi Honvéd Kórház-
ban élelmezésvezetőként dolgozott. A kikapcsolódást számára min-
dig a szőlővel való foglalatosság jelentette. A szőlőművelés végigkí-
séri az életét a mai napig, ha csak teheti, kijár a szőlőjébe dolgozni. 
Ezen kívül a történelmi témájú könyvek a kedvencei. Alcsoportunk 
munkájában tevékenyen vesz részt. Rendszeres adományaival hoz-
zájárul Rendünk működéséhez. Hazaszeretete és a nemzetért való ki-
állása minden szavában megnyilvánul. Őt idézve:„Nekem ez köte-
lességem és mindaddig, ameddig erővel és egészséggel bírom, ezt fo-
gom tenni.” v. Szárazajtay János szkp.

v. Kellner Lajos, a Zászlótartó betöltötte 80. életévét. A 
Szabadságharcosok Szövetségének németországi társelnöke. 
’56-ban szinte minden helyszínen ott volt, ahol történt valami: 
a Bem szobornál, a Rádiónál, a Sztálin szobor ledöntésekor...A 
forradalom napjai alatt végig az utcát járta: élelmiszert, tejet, 
kenyeret szállított a kelenvölgyi lakosoknak, sebesülteket vitt 
a kórházba.  S bár Németországban él, de magyar maradt min-
den gondolata. Vele menetel-
tünk már annyiszor az ere-
deti 56-os nagyzászló alatt, 
mert a nagy eseményeken 
mindig együtt vagyunk itt-
hon, Magyarországon. Szin-
te hihetetlen, hogy felette is 
repülnek az évek! – Egészsé-
get, boldogságot, s több ta-
lálkozást kívánunk változat-
lan barátsággal!

v.Béres Ferenc tkp. v. 
Imre László tkp. Németo.
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ÖRÖMHÍR!
HÁZASSÁGKÖTÉS!

Vitéz Salamon Balázs és 
Háromszéki Réka 2012 au-
gusztus 25-én kötött házas-
ságot.

A Történelmi Vitézi Rend 
Kézdiszéki Széke gratu-
lál az ifjú párnak. Bol-
dogságot, egészséget kívá-
nunk, s kérjük, továbbra is 
tervékenykedjen családotok 
a székely közösség, a ma-
gyar nemzet szolgálatában.

Isten éltessen titeket!
v. Földes Lajos szkp., v. 

Ambrus Ágnes v.hdgy.,
Erdély TSZK.

GÓLYAHÍR!
2011. december 23-án 03 óra 52 perckor megszületett a 

legfiatalabb Nagy! 
A kis jövevénynek a Zselyke Négyőke nevet adtuk, ősi 

magyar név, követve a hagyományokat…Azonban, sajnos a 
Négyőke nevet nem adhatjuk a gyermekünknek, mivel a Ma-
gyar Tudományos Akadémia ezt megvétózta. Az MTA-nak írt 
kérelmező levelemre azt a választ kaptam, hogy nem engedélye-
zik! Persze ilyen esetekben felmerül bennem a kérdés, hogy a 
Hamupipőke, Isaura, Rachel, vagy Ishiak stb. neveket. iért is en-
gedélyeznek, ellentétben pedig egy magyar eredetű névvel. Úgy 
érzem, hogy csupán arról van szó, hogy felvehetünk mi minden-
féle nevet a világon, csak MAGYAR neveket nem, mert ettől 
csak magyar identitásunk, önérzetünk erősödne… Szóval egy-
előre a kislányunknak még keressük a második nevet.

Vitéz Nagy Tibor, felesége Kata,
gyermekeik:  Zsófia, Luca, Tibor és Zselyke.

Szeretettel köszöntjük Zselykét, s kérjük Isten áldását a 
családra. v. Pintér Kornél tkp. É-Dtúli TSZK.

Áldás A JÓIsten kegyelméből...
2012. május 22-én megérkezett Gyarmati György Kende, 

Gyarmati György és v. Andor Tímea elsőszülött gyermeke.
A nap minden perce áldás. Akár jó, akár rossz az a perc éppen. 

Miért gondolom így? Mert minden, ami történik az tanításról 
és tanulásról szól.  Legyen szó jó vagy rossz dologról, de min-
denképpen fontos, hogy megéljük a pillanatot. Hihetetlen sebes-
séggel telik az idő… nehéz sok esetben lépést tartani az idővel, 
megállni egy pillanatra, s akár rámosolyogni egy embertársunk-
ra, észrevenni az apró csodákat... meghallani és meglátni Istent. 
Észrevenni és átélni szeretetét és kegyelmét. 

Amikor megszületik egy kis lélek, az a JóIsten kegyelméből kap-
ható legnagyobb megtestesült ajándék. Ekkor tapasztaljuk meg iga-
zán a feltétel nélküli szeretetet, amely a szívből indul ki és oda is 
tér vissza. A gyermek ártatlansága és tisztasága fantasztikus utat 
nyit meg előttünk. Leírhatatlan és igazából elmondhatatlan. Ahogy 
a gyermek cseperedik, egyre több behatás éri. Jó és rossz. Ő is Ta-
nul és igyekszik felülemelkedni. Fontosnak tartom, hogy foglal-
kozzunk a gyermeki énünkkel, hagyjuk, hogy előbújjon rejtek-

helyéből – merjük felvállal-
ni ezáltal magunkat. Az ösz-
szes hibánkkal és jóságunk-
kal együtt. Nyissuk meg ön-
magunk és mások előtt a szí-
vünket, miáltal jobbak le-
szünk és ezért jobbá tesz-
szük világunkat. Ne fél-
jünk semmitől és senki-
től!!! - Mindannyiunkban ott 
van a szeretet iránti igény, 
merjünk szembenézni vele.  
Nézzünk vissza eleink életé-
re, a család szentségére, egy-
más és az Isten szeretetére. Ne csak beszéljünk róla, tegyük is, se-
gítsünk mindenen és mindenkin tudásunk szerint, műveljük ma-
gunkat,  szűkebb és tágabb környezetünket. Ültessünk el sok kis 
szeretetMAGot, hogy kikeljenek, s ha “eljő a szép kikelet” újult 
erővel vághassunk terveink megvalósításához. Idézzük fel újra ma-
gunkban és mutassunk utat a gyermekeknek, akik nem ismerik 
még a világot. Adjuk nekik meg azt – amit szüleinktől, nagyszüle-
inktől láttunk, tanultunk és segítsünk azon gyermekeknek is, akik 
nem részesülhetnek ebből a tudásból valamilyen ok folytán. Mert 
csak így lehet szebb és jobb a jövőnk. -  A csoda bennünk van, nyíl-
jon meg bennünk az igaz szeretet, mert a Magyar erre teremtetett!
 v.Andor Tímea 

Isten hozott, Kende! Hosszú, boldog életet kívánunk. 
Magyar Koronaőrök Egyesülete

v. Woth Imre koronaőr-parancsnok

Közöljük Isten dicsőségére, a magyar faj élniakarásának jegyé-
ben: az Úr 2012. évében, Szent Iván havának 15. napján,  00 óra 10 
perckor a Veszprém vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Szülésze-
ti Osztályán Huba Csanád után e földi világra jött  második gyerme-
künk, Pintér Zselyke Ida kisasszony.

vitéz Pintér Kornél Észak-Dunántúli TSZK. tkp.
 és Pintérné vitéz Módi Orsolya
 A Család az az egység, ahol a legerősebb a szeretet és elköte-

lezettség egymás iránt. Figyelünk egymásra és segítünk, ha kell. 
Utat mutatunk, ha kell. Mert a Gyermekek ezt látva és tapasz-
talva – így nevelik majd saját gyermekeiket, emlékezve mindar-
ra, amit a nagyszülőktől és szüleiktől tanultak. Ezzel az egyéni-
séggel lesznek tagjai közösségeknek – melyeket építenek, alakí-

tanak a magukkal hozott tudás és szeretet erejével. S a hit erejé-
vel, mely megtart és összeköt. Rendünk nevében gratulálunk a 
nemzetes Kisasszony megérkezéséhez! Isten áldását kérjük Csa-
ládotokra!

v. Dékány Ágoston otkp, v. Soltész Gyula tkp.főszéktartó
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Isten iránti hálaadással tu-
datjuk mindenkivel, hogy 
2012. július 28-án megszü-
letett L. Sajtos Janka Kata 
vitéz Lovass Sajtos Szilárd 
honvéd százados, református 
tábori lelkész, a Történelmi 
Vitézi Rend székkapitánya,  
és Sajtos-Petró Katalin első-
szülött gyermeke!

„Adjatok hálát az Úrnak, 
mert jó, mert örökké tart sze-
retete!” (Zsoltárok 118,1.) v. Lovass Sajtos Szilárd szds,szkp.

A Gyermek a Család alapja; a gyermekben tovább él törté-
nelem és hagyomány, nemzet  és haza. 

A Gyermek a jövő – amiért érdemes küzdeni és továbblép-
ni. Köszöntjük Janka Katát és a Családot.

v. Juhász Béla tkp. 

Nag y t i sz t e le -
tű vitéz Szabó Fe-
renc, a mányi re-
formátus gyüle-
kezet lelkipász-
tora, felesége, 
Adrien, három 
gyermek boldog 
szülei.  „Hálával 
a szívünkben kö-
szöntük meg Is-
tennek, hogy 
2012. augusztus 
11-én megajándé-
kozott bennünket 
két kislányunk, Bíborka Réka (7) és Boróka Lilla (5) ér-
kezése után harmadik gyermekünkkel, Botond Árpáddal.  
Isten szava vezetett bennünket a keresztelés alkalmával: 
„Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon for-
málódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alakta-
lan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg 
volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy 
sem volt meg belőlük. (Zsoltárok könyve 139,15-16.)”

 v.Szabó Ferenc református lelkipásztor

Öröm a gyermek érkezése. Öröm és boldogság kísérje uta-
tokat. v. Pintér Kornél tkp., v.Sz.Kovács Ferenc széktartó

 v. Tolnai Eta v. hdgy

2012. augusztus 
17-én Székelyudvar-
helyen megszületett 
vitéz Máthé Loránt 
Pál és Krizbai Me-
linda harmadik 
gyermeke, Magor 
és Gyopár Biborka 
után - Nimród Ne-
mere, családja nagy 
örömére!

Rendünk nevében egészséget, boldogságot, hosszú életet 
kívánunk a szülőknek, a gyermekeknek és külön az újszü-
lött, ősi neveket viselő Nimród Nemerének.

v.Lázár Elemér otkp.,  v.Kövecsi N. Zsigmond, szkp.,
Udvarhelyszék, Erdély TSZK

Dr. v. Török Péter családját köszöntjük
Isten kegyelméből, ajándékba kaptuk a nagycsaládot. 

Mindig a következő életre mondtunk igent. A gyengeségünk-
ből erőt meríthettünk, mert megtapasztaltuk, hogy „ha az 
Isten nyulacskát ad, akkor ad hozzá füvet is”. A Jóisten nevel 
mindannyiunkat igazi gyermekségre és felelős nagykorúság-
ra, ezért szükségünk van egymásra! Az Isten szerető jósága, 
hogy családban növekedhetünk, hogy ebben a közösségben 
teljesedhet ki az életünk.

A szeretet talán az egyetlen lehetőség, hogy bepillantsunk az 
örökkévalóságba – mondják a bölcsek. S ezt tudjuk is, amikor 
gyermekeink szemébe nézünk. Kívánjuk, hogy mindig tiszta, 
őszinte szemek ragyogjanak vissza rátok. Szeretettel kívánunk 
Istentől való minden jót, törzsszékünk tagjai nevében is.

Köszöntjük a legkisebbet, Bernátot – és Isten áldását kérjük 
Rendünk, s Törzsszékünk e szép Családjára.

v.Pintér Kornél tkp., v.Szanyó Árpád ter.tkp.

2013. 01. 10-én délelőtt 9 óra 52 perckor megszülettem. 
Baluka Luca Borbála nevet kaptam Anyámtól, Horváth 

Krisztinától és Apámtól. 3,20 kg vagyok és 55 cm. Szóval itt va-
gyok Nagyszüleim, vitéz 
Horváth András és Edit 
Nagyi legnagyobb örö-
mére. Ugyanis már van 
2 fiú unokájuk, Bence 
és Botond és most már, 
két lányuk után biz-
tos, hogy engem vár-
tak. Terveimről most 
csak annyit, hogy az 
első magyar miniszter-
elnök szeretnék lenni, 
közvetlenül Orbán Vik-
tor után. Talán 30 évet 
kell már csak várjatok... 
Mindenkit szeretettel 
csókol LUCA BORBÁLA.

Örömmel vettük Luca Borbála jelentkezését ezen a szép vilá-
gon! Köszöntjük Őt, mint jövőnk reménységét.

Törzskapitány úrnak és a Nagycsaládnak gratulálunk a 
harmadik unoka érkezéséhez!  Egészséget, jó kedélyt, boldog-
ságot kívánunk. v. Dékány Ágoston otkp.

Gyermekeink: Janka (15), Tamás (13), Csenge (11), Ádám (9), 
Cili (6), Márika (3), Bernát (0,6) 
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Hűséggel és elkötelezettséggel hagyomá-
nyainkhoz, 2012-ben is megtartottuk egyik 
legjelentősebb eseményünket, a lovag-ava-
tást. A Történelmi Vitézi Rend, mint test-
vér-lovagrendünk, magas szintű delegáció-
jával tisztelte meg társaságunkat. Lovaggá 
avattuk vitéz Erdélyi-Takács Dórát Magyar-
országról, Balogh Kovács Judithot Argentí-
nából.

Az eseményen képviseltette magát a 
Rend kanadai és Dél-amerikai törzsszéke is 
törzsszéktartói szinten, Ausztráliából pedig 
rendtagunk érkezett a jeles eseményre. 

Lovagkeresztes rangemelésben részesültek Mag. Simon F. 
Nándor és Dr. Kosztin Árpád.

Kitüntetést kapott Baka Károly VRNT kanadai törzsszéktartó, a 
Szent Koronával ékesített Szent László Érdemérem szalagon, ezüst 
fokozatát  vehette át. Benedek Zoltán alezredes a Ludovika Zászló-
alj parancsnok-helyettese a Jubileumi Hűségkereszt kitüntetést vette 

át. V. Bozó József széktartó a Szent László Érdemérem ezüst fokoza-
tát kapta. Díszvendégünk volt Dr. Éva Maria Barki VRNT. Nemze-
tes Asszony, a T.V.R. tagja, nemzetközi jogász. Jelen volt az Arany-
sarkantyús Lovagrend küldöttsége Bárdossy Péter nagyprior vezeté-
sével.

v. Imre László tkp.,főkap.h - Szent László T.és R.

Szent László Társaság és Rend

Magyar Koronaőrök Egyesülete
A Szent Korona menekítése
–  Megemlékezés Veszprémben 
A megemlékezés a 2010-ben felavatott  Szent Korona-emlékműnél, a honvédség 

Jókai utcai helyőrségi épülete melletti „szikla” bejáratánál volt. Az ünnepélyes al-
kalomra koronaőrök kíséretében a városba érkezett a Szent Korona másolata is. Az 
emlékművet a veszprémi önkormányzat és a Keresztény Katonák Egyesülete állít-
tatta a második világháború végén helytálló koronaőrség tiszteletére, melynek tag-
jai 1944. november 6-án, a legnehezebb időkben megmentették nemzetünk, a ke-
resztény magyar államiság jelképeit – a Szent Koronát a jogarral, az országalmával 
és a karddal –, és védelem alá helyezve Veszprémbe szállították.

A koronázási ereklyéket korábban a budai Vár-
ban a földbe rejtették, de a szovjet hadsereg elő-
retörése miatt ott sem volt biztonságban, így ke-
rült sor Veszprémbe való továbbmenekítésére. A 
városban a Nemzeti Bank értékeit is őrző szik-
labarlangba vitték a Szent koronát és a koroná-
zási ereklyéket, majd az előrenyomuló csapatok 
elől Kőszegre, később Velembe szállították, 1945. 
március 27-én pedig Ausztriába, végül az Ame-
rikai Egyesült Államok őrizetébe került. Onnan 
1978-ban érkezett vissza hazánkba. - A város fon-
tosnak érezte, hogy méltó emléket állítson a koro-
naőröknek. Dr. Kövér László a Magyar Ország-
gyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet.
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Csendőrnap február 19.
„Híven, Becsülettel, Vitézül!

A Magyar Királyi Csendőrség fennállása -1881 és 1945 kö-
zött - Európa élvonalába tartozó bűnüldöző szervezet 95 száza-
lékos felderítési mutatóival (!!) a mai kor rendőrségének is pél-
daként szolgálhat. Tagjait a háború után évtizedekig üldözték, s 
kollektív bűnösségüket csak 1991-ben oldotta fel az Alkotmány-
bíróság határozata. A csendőr nem politizálhatott, ezzel szemben 
feladatkörükbe tartozott az államhatalom megdöntésére irányuló 
szervezkedések elleni fellépés, amiért később a kommunisták le-

számoltak a testülettel. Történetük végét a második világháború 
jelentette, amikor a fronton vetették be őket. Elégtelen felszere-
lésük miatt háborús veszteségük 11 000 halott, vagy eltűnt volt…
sokan hagyták el hazájukat a kommunista üldöztetés elől mene-
külve.

A Budai várban 2013. II. 16-án, emlékeztek a Csendőrségre.
Fotók: A kalocsai 36.számú tb. csendőrörs képviselői az ese-

ményen.

Szeretett Segítőtársak!
Kolozsvárott, a Magyar Mozgássérültek Társulata Keretén belül felépült „ Szent Erz-
sébet Leányanya Otthonát” szeretnénk mielőbb befejezni ( vakolás, festés, padlózat-
kiegyenlítés, burkolatok, fütés, fa-fütéses kazán, lift stb.) részletes leírást kaphatnak a :  
www.szentkamill.ro  honlapon. Kedves Segítőtársak, kérem nagy alázattal, mozgassák 
meg minden ismerősüket, barátaikat, hogy összefogással gyüjtsük össze a hiányzó pén-
zösszeget. Támogatóink névsorát rendszeresen  közzé tesszük.  

Adakozásaikat megtehetik az alábbi bankszámlákon: 
ASOCIATIA  MAGHIARA  A  HANDICAPATILOR  MOTORI 

Banca Comerciala Romana, Filiala Cluj   SWIFT cod RNCBOROBU
RO 49 RNCB 0106026613640001 RON        RO 49 RNCB 0106026613640002 EUR

KERESKEDELMI  ÉS  HITELBANK
Budapest, V.kerület, Arany János u., 20 sz.

„Cselekvés, a Kolozsvári Magyar Mozgássérülteket Támogató Alapítvány”
Nemzetközi számlaszám: HU 7210200823 2222 2057 0000 0000

Magyarországi számlaszám: 10200825-22222057-00000000
Elérhetőség: v.Tokay Rozália szkp., Kolozsvár

400364 Kolozsvár, Erdő u., 11 sz.Romania   Tel: 0264-438 768   //  0040 0744 534 425
tokay_rozália@yahoo.com

VELÜNK AZ ISTEN!  Ez a jelszó vezérelje utunkat, útjaikat!

Tisztelt Rendtársak!
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 
október végén megnyílt a német  vitézi 
rendtagok szövetségének 50. évfordulója 
alkalmából az új honlapunk. Ebböl az alka-
lomból köszöntök minden rendtársamat és 
szeretettel meghívom az alábbi német honlap 
meglátogatására: http://www.ungarischer-
vitez-orden.de Folyamatosan töltöm fel a 
honlapot cikkekkel, amelyekben az 1962-ben 
Németországban ujjáalakult vitézi rend törté-
netéröl számolok be. Lehetöség is lesz a hon-
lap minden egyes cikkére válaszolni email-
lel, amit köszönettel     veszek. Rendtársi 
üdvözlettel:

> v. Gergely István, szöv. elnök
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Vitéz Igmándy-Hegyessy Géza testőr altábornagy, test-
őrparancsnok

A Történel-
mi Vitézi Rend 
és Szigetvár Vá-
ros Önkormány-
zata közös szerve-
zésében 2012. 09. 
01-én a Szigetvár 
mellett található 
Domolospusztán 
lévő Igmándy kú-
ria épületének fa-
lára emléktáb-
lát helyeztek vi-
téz Igmándy-
Hegyessy Géza 
testőr altábornagy 
születésének 130. 
évfordulója alkal-
mából. A táblaava-
tó ünnepség előtt a 
Hegyessy család leszármazottai által idén felújított sírkápol-
nát Keresztes Pál szigetvári plébános újraszentelte. A szertar-
tás végén a Történelmi Vitézi Rend nevében koszorút helye-
zett el vitéz Nagy Sándor és Bognár Ilonka VRNT. 

 v. Szárazajtay János szkp.
Életéről: Vitéz Igmándy-Hegyessy Géza altábornagy, 

testőrparancsnok 1916-1918–ig a 36. rohamzászlóalj pa-
rancsnoka. Háromszor sebesül. 1919-1920 között Dél-So-
mogyban a vörös csapatok lefegyverzésében vesz részt. 
1920-tól a testőrséghez vezénylik. 1927-1936 között a Ma-
gyar Királyi Testőrség parancsnoka testőrt altábornagy, 
1937-től a Vitézi Rend ügyvezető törzskapitánya, Horthy 
kormányzó úr belső bizalmas tanácsadója. 1944.április 21-
től 1944. októberéig h.főkapitány. Ekkor függesztette fel 
a Rend tevékenységét, kifejezve ezzel, hogy a Rend nem 
működik együtt a német megszállók által hatalomba emelt 
nyilasokkal. 1944. októberében a Gestapo elhurcolta és 
deportálta. 1945. júliusában tért haza, s 98 éves korában 
hunyt el a Szigetvár melletti Domoloson.

Elhurcolásáról így ír: “Öten törtek be a házamba, le-
tiportak, összekötöztek, nem bírtam már védekezni. Be-
dobtak egy autóba és a várba vittek. December 6-án 
nyolcadmagammal vittek ki Bécsbe. Itt piszkos, poloskás 
vagonba raktak és Danzigba, majd tovább, körülbelül 12 
börtönön keresztül Buchenwaldba vittek. A végállomás 
Niederdorf, Dél-Tirolban. “Útitársaim” Bécsből: Schell 
Péter, Lakatos Géza belügyminisztere, Ónody Dezső, a né-
metek által elrabolt ifj. Horthy Miklós titkára, Hatz József 
őrnagy, a HM.törzszászlóaljéának parancsnoka, Király 
Gyula csendőrezredes, BM. osztályvezető, Ginzery Sándor 
ezredes, korábban a Diósgyőri Vasgyár egyik parancsnoka 
és Hlatky Endre államtitkár, Lakatos Géza kormányának 
sajtófőnöke. Innsbruckban került hozzánk Kállay Miklós 
volt miniszterelnök és az ifj. Horthy Miklós...”

(Dr.Szabó József János ny.alezredes, a hadtudományok 
kandidátusa tanulmányának részletei)

In memoriam vitéz Szentgyörgyi Dezső minden idők 
legeredményesebb magyar vadászpilótája

N e g y v e n e g y 
éve, 1971. augusz-
tus 28-án a Ma-
lév IL–18V típusú, 
HA-MOC lajstrom-
számú utasszállító 
repülőgépével zu-
hant le Koppenhá-
ga repülőterén az a 
magyar pilóta, aki 
a második világhá-
ború során 30 iga-
zolt, s 6 nem igazolt 
légigyőzelmet ara-
tott ellenséges repü-
lőgépek felett, majd 
túlélte a kommunis-
ta rezsim ezért járó 
meghurcoltatásait.

Vitéz Szentgyörgyi Dezső – mert róla van szó – 1915. ja-
nuár 6-án Kőkúton született. Iskoláit Enyingen végezte, la-
katos szakmát szerezve, 18 évesen vonult be a légierőhöz, a 
honvédesküt 1933. szeptember 3-án tette le. Vadászrepülő 
akart lenni, de megfelelő iskolai végzettség hiányában elő-
ször csak repülőgépszerelőnek vették fel... A kétéves repülő-
gép-vezetői iskolát Székesfehérváron végezte 1938-ban, ki-
tűnő eredménnyel. Vadászkiképzést kapott és részt vett az 
1/2. Ludas Matyi század kötelékében a kárpátaljai hadműve-
letekben. 1942 nyarán az 1/1-es Dongó századdal együtt ke-
rült a keleti frontra. Első harci bevetését 1942. július 8-án re-
pülte. Utolsó bevetését 1943. augusztus 7-én repülte. Front-
szolgálata alatt 142 bevetést repült és 6 szovjet gépet lőtt le 
igazoltan. 1944. május 1.-én megalakult a 101. Puma va-
dászrepülő osztály, amelynek tagja volt. 6 amerikai gépet 
lőtt le… 1944. november 16-án léptették elő zászlóssá. Az 
„Amerikai szezon” után újra a vörös csillagos gépek lettek 
az ellenfelek. 1945. március elején repülte 200. bevetését.  A 
háború végéig 17 szovjet gépet lőtt le, az utolsót 1945. áp-
rilis 16-án. Nagy szakmai tekintélyét nem csak légi győzel-
meinek köszönhette, hanem, mert kiválóan repült és soha-
sem tört pilótahibából gépet. Azon kevés pilóták közé tarto-
zott, akiket soha nem lőttek le, nem fogott a golyó. A hábo-
rút kb. 220 bevetéssel és 29 (+ 1 német) légi győzelemmel 
fejezte be. Ő minden idők legeredményesebb magyar va-
dászpilótája. Arany Vitézségi Érmet szerzett.1945. május 
3-án esett amerikai hadifogságba. Hazatérte után, 1946-49 
között a MASZOVLET pilótája, megnősült és megszületett 
az ifjabb Dezső. 1950-ben koholt vádakkal letartóztatják és 
csak 1956-ban szabadul. 1957-től a MALÉV pilótája. Le-
gendás szerencséje 1971. augusztus 28-án fogyott el. Három 
hét múlva nyugdíjazták volna... Emléktáblája a Margit körút 
(49.) és a Keleti Károly utca sarkán található. (Adatok forrá-
sa: A 101. Puma Virtuális Vadászosztály weblapja)

 Dobai Miklós írásából.

Emlékezünk...
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A HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK…
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak ár-
nyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula: Consolatio)

2012. március 25-én, életének 83-ik évében érdi otthonában 
hunyt el vitéz Kún Mihály. Apahidán született 1929-ben. Édesap-
ja, id. vitéz Kún Mihály huszár őrmester  várományosaként avatták 
vitézzé Budapesten 2006-ban. Hamvait a kolozsvári Házsongárdon 
helyezték örök nyugalomra, ahol a 49. számú Reményik Sándor 
Öregcserkész Csapat is elbúcsúzott hűséges tagjától.

Emlékét kegyelettel megőrzik a KÖMANY Törzsszék állo-
mányból mindazok, akik ismerték, tisztelték és szerették őt.

2012. március 27-én, 93 földi esztendő után hunyt el tiszafü-
redi otthonában vitéz Nagy Lajos. A II. vh-ban Bronz Vitézsé-
gi Éremmel kitüntetett őrvezetőt 2001-ben avatták vitézzé Szé-
kesfehérvárott.

Kelet Magyarország TSZK, Jász-Nagykun-Szolnok megye vi-
tézei őrzik emlékét.

92 földi esztendőt betöltve hunyt el Szegeden 2012. júni-
us 28-án vitéz Kertész Ferenc. 1922-ben született Békésen. 
Saját érdemei alapján avatták vitézzé Budapesten a 2000. év-
ben.

Szomorú kötelességemnek teszek eleget amikor bejelentem, 
hogy 2012. július 06-án,  elhunyt vitéz Péterffy Éva Dr. Mohay 
Andrásné (1933-2012) nemzetes asszony  a T.V.R. Baranya m. 
csoportjának megbecsült tagja. Rendtársunkat 2004. szeptember 
4-én Budapesten avatták vitézzé édesapja, dr. v. Péterffy Zoltán 
tartalékos hdgy. várományosaként. Rendünkért kitartó akarat-
tal, sokat dolgozott avatása óta. Hívő magyar emberként barátai, 
tisztelői vették körül. Élete a munka volt: pedagógusként  gene-
rációkat nevelt. Példás családi életet élt, gyermekeit hazaszere-
tetre és nemzeti öntudatra nevelte. Rendtársai körében nagy tisz-
telet övezte. Búcsúzunk Tőled, Nemzetes Asszony! Imánk és fo-
hászunk kísérjen a Hadak Útján.

v. Szárazajtai János mb. szkp.

Isten akaratában megnyugodva tudatom a rendtársakkal,  
hogy életének 77. évében megtért Teremtőjéhez szeretett felesé-
gem  vitéz Juhász Antalné, született Vörös Mária. Lelki üdvé-
ért 2012.június 27-én (szerdán) 11.00 órakor gyászmisét mutat-
tak be  Zircen a Ciszterci Apátság Bazilikájában. Drága emlékét 
megőrzöm! vitéz Juhász Antal 

94 éves korában ellovagolt az utolsó II. világháborús óbu-
dai huszártiszt, vitéz Bolváry József főhadnagy. 1919. április 
20-án született a Szent Margit Kórházban. Iskolai tanulmányait 
a Kolosy téri elemiben, majd az Árpád Gimnáziumban végez-
te. Kitanulta a díszítőfestő-restaurátor 
szakmát. Munkái többek között látha-
tóak a Szent Péter és Pál és az Újla-
ki templomban. Dolgozott az Opera-
házon és az Andrássy út több épületén 
is. 1940-ben vonult be az I. Jász-Kun 
Honvédhuszár Ezred budapesti száza-
dához. 1941-ben felderítő-járőrként 
részt vett az újvidéki bevonulásban. 
1943-ban már zászlós. Részt vesz az 

ország védelmében, többször megsebesül. A Vértes-hegysé-
gi harcokban tanúsított vitézségéért a Signum Laudis (a Dicsé-
ret Jele) érdemrenddel tüntetik ki. 1945. május 6-án esik szov-
jet fogságba Csehországban, és csak 1947 júniusában tér haza. 
1951-ben, mint egykori „horthysta” tisztet lefokozzák szakasz-
vezetővé. Ezt is büszkén vállalta: „Inkább legyek Horthy tisz-
tese, mint Rákosi tisztje!”. Nyugdíjazásáig szakmájában dol-
gozott díszítőfestőként. 1993-ban rehabilitálták, és előléptették 
főhadnaggyá. Alapító tagja volt a Magyar Huszár és Lovas Ha-
gyományőrző Társaságnak, tagja a Magyar Hagyományőr Vi-
lágszövetségnek és tiszteletbeli tagja a Wysocki Légió Hagyo-
mányőrző Egyesületnek. 2010-ben a Történelmi Vitézi Rend 
saját jogon vette fel tagjai sorába. 2011. augusztus 17-én meg-
kapta a Honvédelemért kitüntetést. - Már a 30-as évek végé-
től festette-rajzolta a régi Óbuda házait, utcáit. Felesége révén 
az ötvenes évek végétől Kárpátalja tájait is megörökítette. Az 
utóbbi években rajzaiból, akvarelljeiből három gyűjteményes 
kiállítása is volt Óbudán. Utolsó pillanatáig katonatisztként élt, 
részt vett bemutatókon, különösen II. világháborús ünnepsé-
geken. 2012. június 25-én halt meg ugyanabban az épületben, 
ahol született.   Tisztelt Főhadnagy Úr! Nyugodj békében.

Máté Endre hő. fhgy./légióvezető, Wysocki Légió H.E.

  
Elhunyt vitéz Michna György – az utolsó PUMA-ÁSZ. A 

PUMA vadászosztály 2/1. századának 7 légi győzelmet aratott 
vadászpilótája 92. évében  rövid, súlyos betegség után 2012. au-
gusztus 26-án elhunyt. 
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„Éltek bátor katonák:  /A legbátrabbakból pilóták,  /A leg-
jobbakból Ászok, /A nemesszívűekből égi  lovagok lettek.” 
…A „Pumák” hősiesen küzdöttek, de a túlerő végül legyőzte 
őket. „Bátran küzdöttünk, de csak a túlélők tarthatták magukat 
szerencsésnek is. A Pumák közül 75 pilóta bajtársunk adta a ha-
zának életét. Vadászpilóta-pályafutásom hét igazolt légi győze-
lemmel fejeztem be. Volt közöttük egy Liberátor, egy La-5-ös 
és egy La-7-es is. A mi erőnk kevés volt. Kiszorultunk az or-
szágból, Raffeldingben számunkra véget ért a háború. 1945 ka-
rácsonya előtt egy nappal érkeztem Pápára. Pár hónap múlva a 
tulajdonunkban lévő patika okán internálták a családom. 1948-
ban híre jött, hogy elindult a repülés. Mint afféle rossz katona, 
de jó sportoló, én a civil vonalat választottam. Az OMRE ok-
tatója lettem Kilitin. 1950-ben a Budaörsi Repülőnapon az ötös 
Bücker-kötelék tagjaként repültem... 1958-ban az indiai követ-
ségen megüresedett a konzul sofőrjének posztja, jelentkeztem és 
15 évet töltöttem ebben a beosztásban. Közben megtanultam a 
festmények restaurálását. Nem tudott velem kibabrálni a sors. A 
rendszerváltást követően a függőben lévő dolgok rendeződtek. 
Az MVRSZ kezdeményezésére előléptem őrnaggyá. Az évek el-
rohantak felettünk, de azt a szellemet, amelyet a repülés adott 
nekünk és utódainknak is, nem lehet kiradírozni belőlünk. Be-
fejezésül kívánok utódainknak, a számtalan vihart átélt nemze-
dék nevében, sok szerencsét és mindig jó leszállást.”- Itt ér vé-
get Michna György Magyar Királyi hadnagy életének története, 
amely a közöttünk járó, élő, igaz történelem.  „Fiúk!... Ne sírja-
tok. Repüljetek!” (Nádi sirató) Nagy Kata emlék-írásából

Nemes Rigler József VRNT, ny. törzszászlós, a Pest TSZK. 
tagja 2012. aug. 24-én, életének 85-ik évében hunyt el. 1927-
ben született Bp-en. 2001-ben Székesfehérváron avatták a 
Nemzetvédelmi Tagozat sorába. Hamvait 2012. szept. 27-én 
búcsúztattuk Bp-en a Rózsák terén lévő Szent Erzsébet Plébá-
niatemplom urnatemetőjében.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. v. Turba László tkp.

Kocsis Sándor, a legendás Aranycsapat tagja (1929 – 
1979 Barcelona – újratemetése 2012 szeptember 21. Buda-
pest). Nemzetes Kű Lajos VRNT. hírneves futballista, olim-
pikon, az Aranycsapat Alapítvány elnöke szervezte meg Ko-

csis Sándor hamvainak hazahozatalát és az újratemetés cere-
móniáját. Neki köszönhető elsősorban, hogy az Aranycsapat 
valamennyi elhunyt tagja immár magyar földben nyugszik. 
Kocsis Sándor hamvait a Bazilika altemplomában, Puskás Fe-
renc hamvai mellett  helyezték örök nyugalomra. A T.V.R. 
tagjai díszőrséggel tisztelegtek. (Fotó: MTI)

Vitéz Szimon Miklós  hosszújáratú tengerészkapitány, székka-
pitány, aki annakidején vitéz nagybányai Horthy Miklós alten-
gernagy, kormányzó úr és családtagjainak hazahozatalát szorgal-
mazta és támogatta; barátunk, a MATE örökös alelnökének fele-
sége Szimonné, Zsuzsa 2012. szeptember 25-én végleg elhagyott 
bennüket és Miklós mellé költözött. Zsuzsa asszony lelki üdvé-
ért, s megemlékezve elhunyt férjéről is, az engesztelő szentmisét 
Főtisztelendő Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, a Család régi 
barátja tartotta Vácon, a Főszékesegyházban.  -  Egy mécsessel 
emlékezzünk Rájuk. v. Székely László a K.u.K.

Dunaflottilla Hö.Egyesület sorhajóhdgy.

v. Villám Mihály sírjának felszentelésére október 13-án, a 
kecskeméti köztemetőben bensőséges keretek között, a család 
közbenjárására, v. Béni Tibor szervezésében került sor. Neve-
zett Rendtársunkat az idén nyilvánította posztumusz vitézzé a 
Vitézi Szék. A II. világháborúban hősi halált halt repülős tize-
des tiszteletére megjelentek a nemzetőrök, hagyományőrző ka-
tonák, Rendünk több képviselője – a családtagok, barátok és 
sok ismerős. v. Tiszavölgyi István

Budapesten, 2012. október 21-én, életének 88. évében hunyt 
el vitéz Kassai Gyula. Veresegyházon született 1924-ben. Váro-
mányosként avatták 1942-ben. Temetése 2012. november 16-án 
volt a Farkasréti temetőben. Lelki üdvéért 2012. november 20-án 
a Batthyányi téri Szent Anna templomban tartottak engesztelő 
szentmisét. 

 

Budapesten, 2012. október 22-én, életének 85-ik évében tért 
meg Teremtő Urához  vitéz Horváth László. 1927-ben született 
Bp-en. Szegeden avatták vitézzé várományosi jogon 1994-ben. 
Búcsúztatása református szertartás szerint 2012. november 23-án 
volt a Bartók Béla úti Szent Gellért templom urnatemetőjében. 
Kegyelettel emlékezünk. v. Turba László tkp.

 

vitéz Főrévi Karolina dr. Szőkéné (1922-2012) 89 földi esz-
tendőt betöltve hunyt el Pomázon. Magyaróváron született 1922-
ben. Vitéz Főrévi Kristóf várományosaként avatták 2006-ban 
Budapesten. Emlékét megőrzik a KÖMANY vitézei.

Vitéz dr.h.c. Rózsás János író, történész, a magyar Gulag-foglyok 
krónikása, többek közöttt a Magyar Szabadságért-díj kitüntetettje. 
(1926. augusztus 6., Budapest – 2012.november 2. Nagykanizsa. ) 
1944 decemberében a Vörös Hadsereg letartóztatta, az a vád volt el-

lene, hogy önként harcolt magyar leventeként a Szovjetunió ellen. 
1944 és 1953 között a szovjet Gulag kényszermunkatáboraiban ra-
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boskodott. Két évet töltött Ukrajnában, majd éveket az észak-urá-
li Szolikamszk erdeiben. Az utolsó négy esztendőt Kazakisztánban 
dolgozta le, Karabas és Szpasszk után Ekibasztuz bányászvárosában. 
Alekszandr Szolzsenyicinnel, a későbbi Nobel-díjas orosz íróval ez 
utóbbi városban ismerkedett meg, három évet töltöttek együtt. Ró-
zsás Jánost 1962-ben a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága rehabilitál-
ta. A történész-író 1997 óta a Magyar Írószövetség tagja. Könyvei 
a rendszerváltás előtt csak külföldön jelenhettek meg: Münchenben 
adták ki 1986-ban a Keserű ifjúság, 1987-ben az Éltető reménység 
című műveit. 1995-ben már Magyarországon jelent meg a Duszja 
nővér, 2000-ben a GULAG-lexikon és 2005-ben a Leventesors. Zala 
megye és Nagykanizsa díszpolgára, 2001 augusztusában megkapta 
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét. 2003-ban a Ma-
gyar Művészeti Akadémia aranyérmével tüntették ki. 2006-ban avat-
ták vitézzé. 2011 augusztusában vette át a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjét (polgári tagozat) a Gulag szörnyűségei-
nek – az egyetemes történettudománynak fontos forrásanyagot jelen-
tő – kutatásáért, tapasztalatainak emlékiratokban való megörökítésé-
ért, példaértékű életútja elismeréseként.  2012. november 18-án több 
százan, városvezetők, közéleti személyiségek, hagyományőrző cso-
portok kísérték utolsó útjára a nagykanizsai temetőkertben.

Erdélyből vitéz Benkő Emőke szkp.asszony a Székelyföld zászlaját 
helyezte a koporsóra. „Búcsúzom Székely törzsed nevében….Utoljá-
ra Erdélyországban jártál, önzetlen baráti segítséggel…A Kis-Som-
lyó szent hegyére lebocsátott égi lajtorján felemelkedve, Csaba király-
fi csillagösvényén már várnak Rád az égi seregek; a Napba öltözött 
Asszony, Babba Mária népe, az 1000 éves határon innen és túl.”

Ravatalánál vitézi bajtársai adták a díszőrséget, vezetőjük vitéz 
Bartal György András Zala megye székkapitánya volt.

 Mélyen tisztelt, kedves rendtagunktól búcsúzunk, emlékét ke-
gyelettel megőrizzük.

Erdély és a Nyugat-Dunántúli TSZK tagjai.

A T.V.R. Dél-Dunántúli TSZK Pécs-Baranya megyei Alcsoport 
tagjai megrendüléssel vették 
tudomásul: tisztelt és nagy-
ra becsült idős Barics Jó-
zsef VRNT Nemzetes Úr, 
rendtársunk 2012. november 
15-én, földi életének 85. évé-
ben szeretett családja köré-
ben elhunyt. A Baranya me-
gyei Zók községben született 
1927. január 15-én. Hazafias 
cselekedetei elismeréseként 
Budapesten 2003-ban avat-
ták a Vitézi Rend Nemzet-
védelmi Tagozatának tagjai 
közé. Rendünkért kitartó akarattal, sokat dolgozott. T.V.R. Nemzet-
védelmi Kereszt bronz fokozatát 2005.évben, a T.V.R. Érdemkereszt 
bronz fokozatát 2008.évben kapta meg. Igaz magyar emberként sok 
barátja és tisztelője volt Ács szakmunkásként mindig a legjobb tudá-
sa szerint dolgozott, munkája során sok elismerésben részesült. Pél-
damutató hazaszeretete, őszintesége, odaadó szeretete nemcsak csa-
ládjának jelent pótolhatatlan veszteséget, hanem mindenkinek, aki 
szerette és tisztelte Őt. Példás családi életet élt, gyermekeit haza-
szeretetre és nemzeti öntudatra nevelte. Barátai és rendtársai köré-
ben nagy tisztelet övezte, Ő volt a „mi Józsi bácsink”. Rendtársun-
kat a Hadak Útján kísérje szeretetünk és imánk. Nyugodjék béké-
ben.  Emlékét szívünkben kegyelettel megőrizzük.

v.Szárazajtai János szkp.

Dr.vitéz Zombori Pál életének 87.évében elhunyt. Kiskunfél-
egyházán született 1925-ben. Várományosként avatták vitézzé 
Budapesten 2000-ben. Pest Törzsszék nevében búcsúzunk Tő-
led, Pali bátyánk.

Nem múlhat el az, akit emlegetnek, akit szerettek – mert addig 
szívekben él, s ez a legnagyobb dicséret dolgos életedért, csalá-
dod, barátaid iránti hűségedért, s a szeretetért, melyet Tőled kap-
tunk. Nyugodj békében. v.Turba László tkp.

Vitéz Prajda Vendel m.kir. zászlós, nyá. honv. főhadnagy éle-
tének 93. évében Szekszárdon elhunyt.  1920-ban született Tol-
nán. Édesapja ács- és kőművesmester volt, amely családi hagyo-
mány őt is elkísérte. 1939-ben végezte el a Magyar Királyi Felső 
Építő Ipariskolát. Ennek megfelelően egészen nyugdíjáig vezető 
beosztású építészként dolgozott. A II. vh-ban tiszti kiképzést ka-
pott. Harctéri helytállásáért megkapta a kormányzói dicsérő el-
ismerést hadiszalagon a kardokkal. 1956 októberében a tolnai 
rendőrőrs parancsnoka – ennek következményeként 1957-ben le-
fokozták, tiszti rangjától megfosztották. 2006-ban avatták vitéz-
zé Budapesten. Utolsó útjára 2012. szeptember 21-én kísértük el 
a tolnai temetőkertben. v. Halmai János szkp.

Dombóváron, életének 87-ik évében tért meg Teremtő Urá-
hoz  vitéz Bajnai István. 1925-ben született Bajnán. Esztergom-
ban avatták vitézzé várományosi jogon 1942-ben. Nyugodj béké-
ben, István bátyánk! v. Kishonti Klára  Jantnerné v. hdgy

 

Földi életének 78-ik évében,  2012. október 31-én hunyt el nem-
zetes Molnár Ottó rk. plébános atya, a Nemzetvédelmi Tagozat 
tagja Székesfehérvárott. 1934-ben született Budapesten. 1960-ban 
szentelték pappá. Több plébánián szolgált káplánként, majd plébá-
nosként. 20 éven át gondozta a bikali egyházközösség híveinek hit-
életét. 1997-ben helyezték az újdombóvári plébániára. Közvetlensé-
ge, a közügyek iránti érdeklődése, humánuma folytán rövid idő alatt 
Újdombóvár meghatározó személyisége lett. A hívők és nemhívők 
is gyakran kértek tőle tanácsot. Eredményes együttműködést alakí-
tott ki a városrész intézményeivel, civil szervezeteivel. A dalmandi 
körzet, a kórházi kápolna, a kórházi betegek vallásgyakorlásának 
segítése is feladatai közé tartozott. 2006-ban nyert felvételt a TVR 
Nemzetvédelmi Tagozatba. Molnár Ottó atyától hívei november 12-
én vettek búcsút az újdombóvári plébániatemplomban felállított ra-
vatalánál. 

Híveid, rendtársaid szívében örökké élsz... v. Halmai János szkp.

Szomorú szívvel küldjük értesítésünket v. Agócs József 
nagykőrösi rendtársunk 2012. november 23-i elhunytáról. 
Tápiógyörgyén született 1936. 02. 22-én. Várományosként avat-
ták vitézzé Székesfehérvárott 2001-ben. Kedves rendtársunk em-
lékét megőrizzük. Nyugodjon békében.

 v.Suhajda Krisztián szkp.

Dr. v. Vándor Béla főorvos-
tól búcsúzunk. (1941. január 
4 -2012. december 6. ) A „pes-
ti srác”, aki a tank-monstru-
mokkal szállt szembe; A „go-
lyóálló Colos” – akit 15 éve-
sen hurcoltak el a Szovjet-
unióba.  A forradalomban való 
részvétele miatt 3 évig nem 
vették fel az Orvostudományi 
Egyetemre. Sebészként dolgo-
zott a Honvéd Kórházban huszonkét évig, majd háziorvos lett. A 
nemzet egységét igyekezett összekovácsolni a „HATÁRON TÚLI 
MAGYARSÁGÉRT, ÖSSZETARTOZUNK ALAPÍTVÁNY” ke-
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retein belül, annak elnökeként. ”Hogy itt van, hogy megélhette az 
elmúlt évtizedeket, hogy orvosként gyógyíthatott, hogy mostanság 
az erdélyi magyarság gondjain segíthet, azt - A szerencséjének? 
Nem! – Az Őrangyalának köszönheti. …Aki születése óta óvta, 
megmentette a halálos veszélyekben..”Szakonyi Károly előszavá-
ból Vándor Béla: Egy Őrangyal naplója c. könyvéből. Súlyos be-
tegségét türelemmel viselte.  - Kedves Rendtársunk, folytatjuk azt 
a munkát, mely a Nemzet erősítését szolgálta., emlékezve Rád és 
kegyelettel őrizve emléked. v. Béres Ferenc Buda tkp.

A T.V.R. KOLOZSVÁRI SZÉKE 
megrendülten tudatja, hogy hosszú be-
tegség után életének 75. évében január 
16-án reggel Kolozsváron elhunyt Csép 
Sándor (1938-2013) nemzetes rendtár-
suk; televíziós szerkesztő, riporter, poli-
tikus, az erdélyi magyar közélet kiemel-
kedő alakja Utolsó útjára kísértük ez év 
január 19-én a Házsongárdi temetőben. 
Nyugodjon békében, Isten szent akara-
tában!

v. Tokay Rozália szkp.
 „Vitéz Csép Sándor nevéhez köthető az ’Áldás, népesség’ a gyer-

mekvállalást népszerűsítő, az erdélyi nagycsaládokat támogató kez-
deményezés, akárcsak az önálló, független erdélyi magyar televízió 
megteremtése Kolozsváron, amelyből végül - Csép Sándor kiszo-
rításával - egy jelentéktelen párttévé lett Marosvásárhelyen. 1999-
2003 között a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének elnö-
ke volt, utóbb az audiovizuális sajtóért felelős alelnök. 2008-ban a 
Magyar Polgári Párt Kolozs megyei elnökévé választották….Alkata 
szerint Csép undorodik a demagógiától, nem szíveli, ha valaki visz-
szaél sokaságának nemzeti érzelmeivel, s legalább annyira megve-
ti azt, aki rossz helyezkedésből semmibe veszi övéinek hűségét sajá-
tos közösségükhöz…A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, s az 
Európai Újságírók Szövetsége magyar tagozata kezdeményezte mél-
tó elismerését: javaslatukra Csép Sándort kitüntették a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Kiskeresztjével és a MÚOSZ Aranytollával.”

Szomorúan vettünk tudomást báró felsővásárdi vitéz EMŐDY 
DÁNIEL ISTVÁN rendtársunk elhunytáról, aki a Pro Patria,valamint 
a Simonyi Obester Regionális Szervezetének alapítója és elnöke 
volt.  Élete célja a magyarság hagyományainak megőrzése, életben 

tartása és a Nemzet felemelkedése volt, melyet utolsó leheletéig ön-
zetlenül ápolt. Drága Dani bátyám, a Jó Isten az egekben  jóságával 
jutalmazzon életed munkájáért.

A T.V.R. erdélyi állománya nevében v.Lázár Elemér otkp.

„Cum deo Pro Patria et Libertate”
Honvédségi tiszteletadás mellett, dobpergés hangjára kísértük utol-

só útjára Báró Felsővásárdi vitéz Emődy Dániel István (1937. au-
gusztus 5. Nyíregyháza – 2013. január 28. Debrecen) nyug. tanárt, a 
„Pro Patria” Alapítvány Simonyi Óbester Regionális Szervezetének 
alapító-elnökét.

Hajdú-Bihar Orbán Balázsa. Minden erejével másoknak világított. 
Egész életében hazája haladásáért dolgozott. Csonka Magyarország 
határain átívelő sokrétű, áldozatos munkálkodásával Kárpát-me-
dencei magyar anyanyelvű ifjak százainak társadalmi felemelkedé-
sét szolgálta, közben erősítve nemzettudatukat honszeretetre nevelte 
őket. Célja volt a kultúra terjesztése, hagyományok őrzése, új hagyo-
mányok teremtése. Bár voltak nehézségei, mégis fontosabb volt szá-
mára, rászoruló-, leginkább az anyaország trianoni határain kívülre 
rekesztett nemzettársainknak a megsegítése, életkörülményeik job-
bítása. Tenniakarás, jót tenni akarás jellemezte. Élete végéig küzdött, 
dolgozott, szervezett,  utolsó napjaiban is összegezte tennivalóit, bi-
zakodóan tervezte a jövendőt.

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái 83 km-t, oda-visz-
sza 166 km-t utaztak a Debrecen-Gégény útszakaszon, hogy egykori 
mecénásuknak méltó végtiszteletadással adózzanak. Miután letették 
kegyeleti koszorújukat a ravatalnál, díszőrséget álltak címeres zász-
lóikkal. A gyászszertartás befejeztével, megkondult a gégényi temp-
lom nagyharangja. Harangzúgás és honvédségi tiszteletadás mellett, 
dobpergés hangjára kísértük utolsó útjára. A temetőben honvédek 
sorfala előtt vitték a Vass család száztíz éves nyugvóhelyéig a Hadak 
Útjára lépett drága magyar ember testének maradványait rejtő kopor-
sót, a lelkész imádkozott, megáldotta és végső nyugalomba helyez-
ték. Szívek fájdultak meg, felsírt a Magyar Takarodó.

v. Fosztó Zoltán „Pro Patria” Alapítvány
Nemzeti Összetartozás Erdély-Régió elnöke  

id. Dr. Hegedűs Lóránt református püspök úrtól vettünk búcsút 
(Hajdúnánás, 1930. november 11. – Budapest, 2013. január 26.) 

Döntő szerepe volt az első magyar református egyetem, a Károli 
Gáspár Református Egyetem létrehozásában. A vezető szerepe 
volt a dunamelléki és országos református iskoláink visszaszerzé-
sében, újraindításában az óvodáktól, az általános iskoláktól a gim-
náziumokon át egészen a főiskolákig, a teológiákig. A rendszervál-
tás időszakának egyházkormányzója volt. A forradalom idején vál-
lalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, 

Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész. 1963-tól két 
évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, 1983-1996 
között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt 
lelkipásztora. 1991-1997 között a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 2002 között 
a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt. 1991-ben a Magyar Re-
formátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották, 
1998-ban a Magyar Út Körök tiszteletbeli elnöke.1993-ban a Veszp-
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V. Jókai Anna: Éhes élet – 2012
Arról próbálok beszélni sorsokon, történeteken keresztül, 

hogy ez az életéhség, ha nem vigyázunk, pusztítóan tudja be-
folyásolni a személyes viszonyokat és olykor a nemzet életét 
is. Ez az éhség megnyilvánulhat a pénzéhségben, a szexuá-
lis éhségben, a sikeréhségben, a hataloméhségben, a politikai 
játszmákban, akár az egész életet végigkísérő magasrendű Is-
ten-éhségben – emelte ki Jókai Anna. A Széphalom Könyvmű-
hely kiadó vezetője, Mezey Katalin mondta a könyvről: talán 
az első igazi 21. századi családregény, amelyben már semmi 
sem azt jelenti, amit még akár ötven évvel ezelőtt is jelentett, 
és ahogy fogalmazott, Jókai Anna sodró lendületű regényt írt. 

Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos
Első kötet, mely a vértanú püspök, a boldoggá avatott báró 

vitéz Apor Vilmos főpásztori ténykedését tárja fel. Több olyan 
történet is olvasható, melyekben a Püspök kivételes jelleme ele-
venedik meg. Hiánypótló, átfogó, monumentális munka fotódo-
kumentációkkal.

V. Haranghy Miklós szkp., a Magyar Koronaőrök Egye-
sületének alelnöke az „Országos koronaőrök és a koronaőrség” 
c. kötetében a Szent Korona és a koronázási jelvények őreiről 
szóló, imponálóan precíz információit tárja az Olvasó elé. Az or-
szágos koronaőrök, a Magyar Királyi Koronaőrség parancsnokai-
nak és legénységének életrajza a magyar múlt fontos eseményei iránt 
érdeklődők számára hézagpótló olvasmányt jelent. Különleges azért 
is, mert olvashatunk a koronázási ereklyék biztonsága felett ma őr-
ködő, e nemes szolgálatot 2011. május 30-án ismét átvett Honvéd 
Koeronaőrségről is. M.T.Gy. Magyar Honvéd írása nyomán

V. Béres Klára: ÉLETCSEPPEK  
40 éve volt 2012-ben, hogy id. dr. vitéz Béres József megalkot-

ta legendás készítményét, a Béres Cseppet. A könyv az évfor-
duló tiszteletére meghirdetett ’Én és a Béres Csepp’-pályázatra 
beérkezett levelekből összeállított válogatás. „Hiszem azt, hogy 
a könyvbe gyűjtött írások nem csupán betegeknek, hozzátarto-
zóknak jelenthetnek elixírt, hanem mindenkinek, mert ezekből 
az ÉLETCSEPPEKBŐL: egymás küzdelmeiből és sikereiből, 
egymás gyengeségeiből és erejéből hitet, reményt és szeretetet 
meríthetünk.” v. Béres Klára

V. Zeidler Sándor szkp., társszerzőként:
A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szol-

gálatai. Nemzetbiztonsági szolgálatok: alapvető szerep az 
ország stabilitásában. Hírszerzés nélkül nem létezik önál-
ló állam, a szolgálatoknak azonban mindig azon célok érde-
kében kell dolgozniuk, amelyekért létrehozták őket. Dr. Boda 
József dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fő-
igazgatója, a kötet egyik szerzője. „A könyvben górcső alá vett 
évszázad során a szolgálatok végrehajtó állományának szaktudá-
sa a technikai fejlődést leszámítva nem ment át igazán perdöntő 
változáson. Inkább a politikai beállítottság volt az, amely rányom-
ta a bélyegét a szolgálatok munkájára akár a Szálasi-kormány ide-
jén, akár a szocialista időszakban. A pártmegrendelések, a politi-
kai rendőrségek működése hagyott némi foltot a szolgálatok vonat-
kozásában a közmegítélésben.” A rendszerváltás óta a szolgálatok 
működését világos jogszabályok rendezik, így a korábbiakhoz ha-
sonló visszaélések napjainkban természetesen már nem fordulhat-
nak elő, a rossz tapasztalatok azonban a mai napig élnek a köztu-
datban. E foltok lemosására kiválóan alkalmasak a most kiadott kö-
tethez hasonló munkák és az azok alapját képező konferenciák. A 
tábornok kiemelte a magyar szolgálatoknál dolgozó állomány kivá-
ló szakmai felkészültségét is. „A magyarok mindig is arról voltak 
híresek, hogy képesek voltak egyszerű eszközökkel és a rendelke-
zésre álló költségvetéssel szinte ugyanolyan színvonalon teljesíteni, 
mint a nyugatiak a műholdakkal és az egyéb kiváló technikai esz-
közökkel” – mondta  Dr. Boda József d.tábornok (honvedelem.hu)

Dr. v. Barabássy Sándor: 
Egy reneszánsz mecénás főúr a 15-16. századi Erdélyben 
Súlyos kötelezettség a történelem egy szeletének megőrzése 

– és a szívvel végzett, mintegy 20 éves kutatási munka ered-
ménye: A család története az akkori történelmi-művészeti-
politikai viszonyok bemutatásával, gazdag fotó-dokumentá-
cióval, s az igényes tartalmat magába foglaló elegáns kivi-
telben.

V. Jávor Zoltán ( a Művésznő keresztfia): Hit és ma-
gyarság címmel Szeleczky Zita életét feldolgozó könyve do-
kumentumokkal, levelekkel, fotókkal. A könyv az első, amely 
Szeleczky Zita életét és művészetét dolgozza fel, életének első 
szakaszából, másrészt az emigráció több, mint öt évtizede – itt-

Könyvajánló
2012-ben kiadott,  a Történelmi Vitézi Rend tagjai által írott könyvek

(A teljesség igényével – de csak egy részük bemutatásával)

rémi Egyetem címzetes egyetemi tanára, 1999-2003-ig a budapes-
ti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tisz-
teletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták. Egész éle-
tében felemelte a szavát a magyarság fogyása, a művi abortusz, az 
egy-gyermekes családmodell, az egykézés ellen. Hirdette, hogy azé 
az ország, aki teleszüli azt gyermekkel.  Kiállt a sok gyermeket vál-
laló családok mellett, ösztökélte a fiatalokat, hogy vállalják a házas-
ság szent kötelékét, s vállaljanak minél több gyermeket. Teljes mér-
tékben azonosult a Magyarok Világszövetsége egyetemes, pártérde-
kek feletti magyarságszolgálatával, nemzetmentő programjával. Éle-
te, életműve Isten drága ajándéka volt a magyarságnak, református 
népünknek. Ezért hívták őt a „magyarok püspökének”, a „nemzet élő 
lelkiismeretének”. A nemzet apostola volt, mert minden gondolatát, 
tettét, cselekedetét a haza üdve, a magyarság megmaradása irányítot-
ta. Igaz ember, Krisztus apostola volt, Ember és Magyar. Ellenei sze-
mében ez volt a legnagyobb bűne, hajlíthatatlan magyarsága. Tiszta 

szívvel, egyenes derékkal állhat az Örök Bíró elé. Tanítását, szelle-
mi örökségét ránk bízta, azt megőriznünk, tovább adnunk a jövő ma-
gyar nemzedékeinek erkölcsi kötelességünk. Legyen áldott emléke-
zete! MVSZ.; T.V.R.  Fotó: MTI
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hon teljesen ismeretlen – anyagaiból. „Semmi nem törik meg. 
Csak alakul- Isten tervei szerint.” - Szeleczky Zita (Színház.hu)

Dr. v. Práznovszky Miklós: Állj meg, ember… 
Érsekújvári hadisírok

Az első mű, mely e témával foglalkozik: Az I. és II.vh. alatt 
a Felvidéken hősi halált halt magyar katonák nyughelyéről. 
Jelentős mű, alapos kutatási tevékenység. Kutatási tevékeny-
ségét a szerző mind a mai napig folytatja. Hős katonáink em-
lékét e kötet már örökre megőrzi.  

Vitéz  Hajdú Szabolcs tb.tkp.: Egy rebellis törté-
net, avagy  Időutazás a 20. században.

Hogy alakult egy magyar fiatalember élete a történelem 
sodrásában? „Idő, melyet – ahogy tb.tkp. úr mondja:  ..túl 
kellett élni!” –Nem csak 56-ról szóló életleírás. Egy gyermek 
és ifjú nem mindennapi mindennapjai a 20.század  közepén, 
azokban a neves 50-es években  – humorral és nagy komoly-
sággal, történeti adatokkal.

V. Joó Katalin:  Szimbológia és szimbolika. ŐS-
KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar 
Szent Koronában. „A szkíták törvényei a szív törvényei.” – 
Szeretettel ajánljuk a könyveket és felhívjuk a figyelmet v. 
Joó Katalin előadás-sorozatára is.

V. Lovass Sajtos Szilárd százados, reformá-
tus tábori lelkész, a T.V.R. székkapitánya, a Debrece-
ni Református Hittudományi Egyetem doctorandusának.
könyve:„Emlékezetnek okáért némely dolgok feljegyeztetnek 
az ecclesia és helység iránt - A Mándoki Református Egy-
házközség históriája” A könyv megjelenését a Dr. Harsányi 
András Alapítvány és a Mándoki Református Egyházköz-
ség támogatta.

Dr.v. Vándor Béla: Egy őrangyal naplója – Milyen felada-
ta van egy őrangyalnak, amikor az öntudatos kamasz harcba 
száll az ellenséggel? – Meddig tart ez az őrangyali nehéz fel-
adat? – A könyv olvasását Rendtársunk emlékére is ajánljuk.

V. Kovács Jenő – Székely Kalendárium – 2013.
Népi bölcsességek, székely humor, mindenféle jótanácsok, rövid 

írások, történelem, s a mai modern idők megjelenése életünkben – 
ahogy egy kalendáriumtól elvárható: szórakoztató, hasznos, olvas-
mányos.

..s Akikről kiadták: 
’Egy percnyi talpraállás’ – v. Kellner Lajos, a Zászlótartó éle-

te, 56. meghatározó pillanatai, a száműzetés – és az el-nem szaka-
dás a Hazától. Olvassuk. Szeressük és tiszteljük azokat, akik akkor 
mindent megtettek, s nem rajtuk múlott…!

 „Jogvédők a Nem-
zet szolgálatában” - A 
kiadvány bemutatja a 
Nemzeti Jogvédő Szol-
gálat (NJSZ), illetve 
ennek háttérszerveze-
te, a Nemzeti Jogvédő 
Alapítvány (NJA) szü-
letését, elemzi a szer-
vezett nemzeti jogvé-
delem megteremtésé-
nek történelmi jelentő-
ségét.

 A SZÉKELY
HADOSZTÁLY

SZÉKESFEHÉRVÁR
Helyőrségtörténei Emlékgyűjtemény
8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
Tel.: 06-22-542-811/5608
helyőrségtörténeti.emlekgyujtemeny@regiment.hu

Szabadi Attila VRNT
Fotózás, videó-készítés!

Rendi eseményekről archív anyag!

Tel.: +36-20-824-8979
E-mail: szabadi@szabadi-video.hu

Olvasói levél
Tisztelt Szülők, Nagyszülők – és Leendő Szülők!
Lehet, hogy túlságosan maradi vagyok, amikor észrevétele-

zem: az utódaink elnevezésére az angolszász BABY szó ural-
kodóan, kritikátlanul terjed: az összes médium fenntartások 
nélkül, egységesen átvette, legyen az újság, TV, rádió: babát 
várunk, babaszületés, baba-szülinap, babanévnap, babavi-
lág, babaruha, babacipő, bébiétel, babatorna, babák kedvence, 
babajáték, babaúszás, babazsúr, stb.. Gyönyörű-szép magyar 
nyelvünkben pedig hány szebbnél szebb szavunk van a gyer-
mekre! Újszülött, pólyás, csecsemő, kisded, kisgyermek, gyer-
mek, gyerkőc, csöppség, csemete, ifjonc, lurkó, kölyök, gye-
rek, poronty, pulya, apróság, utód, sarj, emberpalánta. S még 
folytathatnánk! Választhatnánk, a bőség zavarával küszköd-
hetnénk… 

S amikor a kicsi gyermek testvérét várja a család, akkor nem 
TESÓ-ról kellene beszélni, hanem TESTVÉRRŐL. A vérségi 
összetartozásra nincs ilyen gyönyörűen kifejezett szó, mint a 
mi anyanyelvünkben! …S amikor elérkezik a várva-várt szü-
letésnap, szinte oda se figyelve, ének-kincsünkben nem kutat-
va, kényelmesen, sznobosan énekeljük a születésnapi köszön-
tést, hogy: Happy birthday to you! – Ugye, van azért ebben IS, a 
szülőknek IS felelőssége? – Magyar anyanyelvünk az egyik leg-
gazdagabb a világon. Törekedjünk arra, hogy ékes-szép nyel-
vünk ne merüljön feledésbe!! 

Minden Családnak boldogságot, bő gyermekáldást, egészsé-
get kívánok. 

(Érdeklődés esetén: név és elérhetőség a szerkesztőségben.)
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310 éve hunyt el Zrínyi Ilona. Ő a nemzet legelismertebb 
női nagyságaival,  - Árpád-házi Szent Margittal, Árpád-há-
zi Szent Erzsébettel, és még sok magyar kiválósággal -  azo-
nos magasságra emelkedett jeles személyiség. „HA”… a gond-
viselés Ilona fejedelemasszony mellé áll, és a nemzet a ma-
gyar „Pragmatica Sanctio-t” valósíthatta volna meg, talán az 
egyik legnagyobb uralkodónkként tisztelhetnénk a MAGYAR 
SZENT KORONA ORSZÁGAI-nak királynőjét, hasonlóan, 
mint mások Krisztina királynőt, Katalin cárnőt vagy éppen 
Viktória királynőt. „HA”… az ördögi  politikai-és történel-
mi korszakban – csakúgy, mint napjainkban is - amikor kül-
ső erők uszítására  a magyar a magyart irtotta és pusztította, a 
magyarság összefog, koncentrálja  erejét és tudását, más jogo-
kat vívhatott volna ki hazájának  a nagy európai küzdőtéren. 

170 évvel ezelőtt hunyt el Kőrösi Csoma Sándor tu-
dós utazó Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784. március 27. – 
Dardzsiling, 1842. április 11.), saját szavaival: Székely-Magyar 
Erdélyből („Siculo-Hungarian of Transylvania”), nyelvtudós, 
a tibetológia megalapítója, a Tibeti-Angol szótár megalkotója.

163 évvel ezelőtt, október 16-án az agyagfalvi székely nem-
zeti gyűlésen, a szabadságharc védelmében megalakult a Szé-
kely Nemzeti Hadsereg.

1918. november 19-én létrehozták Budapesten a Székely 
Nemzeti Tanácsot. Áldás, békesség Székelyföldre!

90 évvel ezelőtt hunyt el Gárdonyi Géza (1863-1922). Az 
egyik legolvasottabb magyar írónk, mind a mai napig. (Egri 
csillagok, amely a Nagy Könyv-verseny győztese, „Magyaror-
szág legkedvesebb regénye!”  A lámpás, Ida regénye, Mesék, A 
láthatatlan ember, Az öreg tekintetes, Bibi, Az utolsó boszor-
kány és Göre Gábor bíró úr álnéven írott művei…„Légy hű vi-
téze a hazának, jámbor szolgája az Istennek. Áldás és szeren-
cse legyen a fegyvereden!”( EGRI CSILLAGOK)

80 éve hunyt el gróf Klebelsberg Kuno (Magyarpécska, 
Arad vármegye, 1875. november 13. – Budapest, 1932. 
október 12.) magyar jogász, országgyűlési képviselő, 
művelődéspolitikus,a  Magyar Királyság belügy-, majd vallás- 
és közoktatásügyi minisztere.

65 éve -A párizsi „békeszerződés” 1947. február 10. A 
magyar reményekre rácáfolva vissza állította az 1920-as, 
ún. trianoni határokat, sőt Pozsonnyal szemben további há-
rom magyar falut adott át Csehszlovákiának. A hadse-
reg létszámát 65 ezer főben, a harci repülőgépek számát 70 
db.-ban maximálta. Az okozott háborús károk megtéríté-
se céljából 300 millió USA-dollár összegű jóvátétel fizetésé-
re kötelezte Magyarországot. Ennek kétharmada a Szovjet-
uniót, egyharmada Csehszlo vákiát és Jugosz láviát illette….  

 Nemzeti Emlékhelyünk – A székesfehérvári Királysírok 
kegyhelye - Székesfehérvár a középkori Magyarország egyik 
szakrális központja, Szent István uralkodásától a török hódoltsá-
gig a középkori magyar állam legjelentősebb helye volt. Koroná-
zási hely, itt tartották a legtöbb királyi esküvőt, s a királynék egy 
részét is itt koronázták meg, s királyok temetkezési helye: Géza 
fejedelmünket (ur.972-997) az általa emelt templomban temet-
ték el. Szent István királyt 1038-ban, mely időtől 15 királyunk, 
több hercegünk (pl. Imre herceg), királyi családtagok, főméltó-
ságok temetkeztek e helyre.  Itt kaptak nyughelyet pl. Kálmán, 
Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Mátyás, II. Lajos, Szapolyai Já-
nos királyaink is. A királyi sírokat az első 500 évben többször 

feldúlták, megbolygatták, kirabolták (pl.1554). A bazilika épü-
lete a város ostromakor (1601) helyrehozhatatlan károkat szen-
vedett. Sértetlen állapotban csak III.Béla és felesége, Antiochiai 
Anna vörös márvány koporsója maradt, melyeket 1883-ban he-
lyeztek el a budapesti Mátyás templom kriptájában.1862-től, 
majd 1930-tól antropológiai kutatásokat folytattak, a testek biz-
tos azonosítása sikertelen volt. 1938-ban a Szent István-ünnep-
ségekre a bazilika szentélyén kívül létrehozott romkertben 85 
sírládában, egy közös sírboltban helyezték el a csontokat, me-
lyet Shvoy Lajos akkori megyéspüspök szentelt be. 1984-ben az 
újrakezdődő ásatások és antropológiai vizsgálatok a talajvíztől 
nagymértékben károsodott maradványokat találtak. (Magyar 
Katolikus Lexikon) - Óriási adósságunk van történelmi nagy-
ságainkkal, magyar történelmünkkel kapcsolatban! Vajon 
mit történt, mi fog történni az 1000 éves múltunkat jelképe-
ző, szent csontokkal? Egyre több embert érdekel – és háborít 
fel ez a megoldatlan és méltatlanul kezelt körülmény.

2012. április 29. Boldog vitéz Apor Vilmos ereklyéje meg-
érkezett a csíksomlyói Kegytemplomba. Jelenleg ő az egyet-
len boldoggá avatott székely vértanú.

2012. szeptember 30-án Brassóban átadták a Zajzoni Rab 
István-díjat. A 2006-ban alapított díjat olyan személyiségek-
nek, intézményeknek ítélik oda, akik a hétfalusi csángók kö-
zösségének megmaradásáért, szellemi és gazdasági felemel-
kedéséért, az egyetemes magyarság fennmaradásáért mun-
kálkodnak. (’Költői tanács’c.vers-részl.:V.T.2012/1.)

Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben jelölte ki december 10-ét az 
emberi jogok napjának annak emlékére, hogy 1948. december 
10-én fogadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

2013-tól a Székely Vértanúk Napja, március 10. a Szé-
kely Szabadság Napja

KatonaSuli! - Öt napon át kaptak kiképzést azok a gye-
rekek, akik a Régiségbúvár Kulturális és Ifjúsági Egyesü-
let által meghirdetett Military-kiképzőtáborba jelentkez-
tek. Együttműködési megállapodás alapján az MH vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) 
adta a katonai kiképzéshez szükséges szakmai segítséget, 
valamint a háló- és étkezősátrakat a budaörsi Csiki Pihe-
nőkertbe. (Zrínyi Média)

Hírek, események, évfordulók
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A Történelmi Vitézi Rend internetes oldaláról:
Tájékoztatásul közlöm, hogy internetes oldalunk publikus 
részének forgalma évek óta igen magas. Egy nap átlagosan 
közel 200-szor keresik fel honlapunkat. Ez egy hónapban át-
lagosan 5.700 látogatást tesz ki. 

 v. Soltész Gyula tkp.főszéktartó 

HADISÍROK, EMLÉKHELYEK

A hadisírokkal kapcsolatban kérdéseikkel kérjük, fordulja-
nak a  HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyele-
ti Főosztály
– Dr. Töll László alezredes, főosztályvezető úrhoz;
Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztály 
munkatársai
– Maruzs Roland őrnagy, osztályvezető úrhoz,
– Illésfalvi Péter kormánytisztviselő, főtanácsos, Kárpát-me-
dencei szakreferens úrhoz
.......................................................................................................
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tör-
vény, 2012. január 1-jétől az alábbi alcímmel egészült ki:
A hősi temetőre, hősi temetési helyre vonatkozó különös sza-
bályok
40/A. § A hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzá-
férhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában köz-
reműködnek az állami és önkormányzati szervek, az egyhá-
zak, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes szemé-
lyek.
40/B. § (1) Hősi temetővé, hősi temetési hellyé minősítésre, 
azok megnyitására, áthelyezésére, megszüntetésére, az azok-
ból történő exhumálás, a sírokon emelt síremlékek létesítésé-
nek, felújításának, átépítésének és elbontásának engedélye-
zésére, valamint e tevékenységek végrehajtásának ellenőrzé-
sére a honvédelemért felelős miniszter jogosult.
További információk: www.hadisir.hu honlapon

VITÉZAVATÁS 
Budapest, 2013. szeptember 21. szombat, Belvárosi templom, (Erzsébet-híd, pesti hídfő).

Avatandók gyülekezése: 9:00 órakor.
A meghívottak elfoglalják helyeiket: 9:00 – 9:45.

Bevonulás: 10:00 órakor

Vállalok levéltári kutatásokat megbízás alapján.
Katonai, ‘56-os, illetve megfigyelési ügyekben.
A Történelmi Vizéti Rendbe való felvételhez;

‘56-os Emlékéremhez; Családtörténethez.
A felkutatott anyagokról digitális másolatot,

hiteles másolatot készítek, igény szerint.
Saját adatbázisomban lévő adatokról

hiteles másolatokat készítek.

Bővebb felvilágosítás:
vitéz Sz. Kovács Ferenc kp.szkp, magyarországi széktartó

Telefon: 06 (20) 9190-578 (9-20 óra között)

VÁROM MEGKERESÉSÉT, HÍVJON BIZALOMMAL!

DR. V. MOHAI LÁSZLÓ
a biztosítási jog és ingatlanjog területén

komoly tapasztalatokkal rendelkező ügyvéd,
biztosítási szakjogász várja régi és új

ügyfeleit a polgári jog területére tartozó ügyekben,
rendtársaknak kedvezménnyel.

1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park Irodaház E torony 
III. emelet

Tel.: 06 (30) 513-8616
dr.mohailaszlo@gmail.com

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

Május 26, Pákozd
Történelmi Vitézi Rend Vitézi Találkozó
Hősök Napja KEMPP Nemzeti Katonai Emlékpark

10:00-ig beérkezés a Katonai Emlékparkba (Pákozd, Mészeg-
hegy) Megközerlíthetőség a www.kempp.hu oldalon
10:00 A Vitézi Találkozó ünnepélyes megnyitása
Aktuális tájékoztató az Emlékpark kialakításáról, feladatai-
ról, hazafias honvédelmi nevelésben való részvételéről.
Tájékoztató a honvédelem aktuális kérdéseiről
A Történelmi Vitézi Rend aktuális feladatairól, az együtt-
működés lehetőségeiről
A Katonai Emlékpark és kiállításainak megtekintése
Bajtársi ebéd – Egytál-étel, előzetes megrendelés alapján. Csa-
ládtagoknak és gyermekeknek különböző programokat kínál az 
Emlékpark.
15:00, vagy 16:00 – „Szentmise a Hősökért” 
A szentmisét Főtisztelendő Spányi Antal megyéspüspök úr 
celebrálja. Helye: KEMPP, Doni kápolna.
Aktuális részletes információk a levelezőlistán, ill. a honlapon

Augusztus 17-18. Gyimesbükk
Vitéz Sebő Ödön szobrának felavatása v. Deáky András 
szkp. úr panziójának udvarán

Vitéz Sebő Ödön, a 32. határvadász zászlóalj 24 éves főhadna-
gya 1944. aug. 28- és szept. 20. között három hétig tartóztatta 
fel a könnyű átvonulásra számító szovjet hadsereget a Gyimesi 
szorosban, a történelmi magyar határon. Kitörve a bekerítésből, 
a „Halálra ítélt zászlóalj”-al hátvédként, biztosítva a magyar és 
német visszavonulást, Székelyföldön, Szlovákián át Németor-
szágig vezette katonáit. Vitéz Csák Attila, a T.V.R. székkapitá-
nya, szobrászművész  alkotta meg v. Sebő Ödön mellszobrát, 
melyet ünnepélyes keretek között leplezünk le.
A Történelmi Vitézi Rend törzsszékei Erdélyből, Felvidékről, 
Magyarországról – s már több más országból jelezték részvéte-
lüket -  tisztelegnek vitéz Sebő Ödön – és a székely hősök előtt. 
Az eseményen jelen lesz Sebő Ferenc, Kossuth-díjas zeneszerző, 
a Sebő Együttes vezetője, v. Sebő Ödön fia is.

Aktuális részletes információk a levelezőlistán,
ill. a honlapon.

A Történelmi Vitézi Rend 2013. év központi programjai
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Részletek Magyarország Alaptörvényéből 
2011. április 25.

„Isten, áldd meg a magyart!”
 
– Elismerjük a Kereszténység nemzetmegtartó szerepét. 
– Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a Család és a Nemzet, összetartozásunk alapvető értékei
 a Hűség, a Hit és a Szeretet. 
– Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. 
– Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmá-

nyos állami folytonosságát és a nemzet egységét. 
– Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett em-

bertelen bűnök elévülését. 
– Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvény-

telenségét. 
– Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és 

szellemi megújulásra. 
– Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink te-

hetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. 
– Magyarország független, demokratikus jogállam. 
– Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magya-

rok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvé-
seiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogu-
lásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. 

– Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, 
valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.

Alaptörvényünk jogrendszerünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nem-
zet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai, készen állunk arra, hogy országunk rendjét 
a nemzet együttműködésére alapítsuk.


