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„…Istennél esküszünk:
Mikép magunkhoz, hozzád hívek,
Hozzád szerelmünk, szent szabadság,
Örökre hűk leszünk!”

Budapest, 2013
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Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Isten, áldd meg a magyart!
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HITVALLÁS (részlet)
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért,
kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte
a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével,
szorgalmával gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási
hagyományait.
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és
lelki egységét. Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei
és államalkotó tényezők.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk
és megóvjuk.
Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos
használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden
nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető
értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi
szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.

Törökverő Hunyadi János, a kereszténység védőpajzsa
A Magyar Királyság kormányzója (1446-1453), a nemzeti összefogás vezéralakja. Hadvezér, politikus, kora kimagasló diplomatája, a török elleni háborúk Európa-hírű vezére.
1456. július 22. Nándorfehérvár – világraszóló győzelem a török felett. A keresztény
Európa fellélegezhetett. – A déli harangszó, amelyet III. Calixtus pápa még 1456. június 29-én rendelt el a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként, a diadal után a pápa a győzelem jelképévé tette: 1456 július 22-e óta minden
délben, minden templomban a nándorfehérvári diadal emlékére kondulnak meg a harangok, és hirdetik a magyar hősöket szerte a világban.
Magyarországon május 21-én évente, a Honvédelem Napján adják át a Hunyadi János-díjat az arra érdemeseknek.
„…Im összetépett lánczaidra
Istennél esküszünk:
Mikép magunkhoz, hozzád hívek,
Hozzád szerelmünk, szent szabadság,
Örökre hűk leszünk!

Mint Árpád és Hunyad csatáztak,
Vivunk oltárodért;
Mint Zrínyi és Losonczy haltak,
Ontunk, ha kell, vért szíveinkből
Meleg, szent honfivért!

Mindnyájan egyért s minden egyes
Mindnyájunkért kiáll;
Nincs párt közöttünk, nincs hasonlás,
Nincs mától fogva magyar átok:
Temetve a viszály!

Légy üdvözölve, szent szabadság!
Isten tekints reánk!
Áldd meg, miért hozzád e nép esd
Áldásoddal nagy és dicső lesz,
Szabad magyar hazánk!”
Garay János: Szabadsági dal
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Vitézavatás

2013. szeptember 21. Budapest, Belvárosi templom
A Vitézi Rend és a vitézek köszöntése
Ugyanúgy, ahogy a Belvárosi római katolikus plébániatemplom évszázadok óta hirdeti, és reméljük, hogy még évszázadokig hirdetni
fogja Isten dicsőségét, a vitéznek is jelképpé kell válnia, példát kell
mutatnia. Nem lehet vitéz az, aki a Hiszekegy, Magyar Hiszekegy
minden egyes szavát magáévá nem teszi!
Nem elég csak a Mindenható Istenben hinni - de nem törődni a
hazával, annak feltámadásával!
Nem elég a hazával törődni - de nem hinni a Mindenható Istenben!
Nem elég a haza feltámadásáért imádkozni - de Istent kihagyva az
életből a hazáért semmit nem tenni!
A vitéznek apostollá kell válnia, magyar apostollá!
Apostolként hármas feladatot kell ellátnia: hirdetni a haza szeretetét,
megvallani minden körülmények között és mindig a magyarságát,
és élni a keresztény hitet. Nem méltó a vitézi megtiszteltetésre az,
aki ezt nem tudja, vagy nem akarja elfogadni. A példamutatás fontosságát Márton Áron élete bizonyítja, aki nem mondott le hazájáról,

mindig megvallotta magyarságát és élte a keresztény életet. Illyés Gyula, amikor először találkozott Erdély nagy
püspökével, így fogalmazta
meg e találkozást: „Találkoztam egy ember katedrálissal.” A vitéznek is ilyen „ember katedrálissá” kell válnia.
Áldást kérek minden vitézre és kérem a Mindenható Istent, a Legfőbb
Hadurat, hogy adjon hevületet a haza szeretetére, adjon bátorságot a
magyarság megvallására és adjon kitartást a keresztény élet gyakorlására. Amikor pedig a haza feltámadásáért imádkoznak, jusson eszükbe nagy hadvezér tábornokunk búcsúszózatának az a része mely így
hangzik: „Igaz ügy örökre veszve nem lehet! Isten velünk!” Adja a
Mindenható Isten, a legfőbb Hadúr, hogy úgy legyen!

v. Blás Sándor rk. lelkész, avatva 2013. szept. 21.
Fotók: Szabadi Attila VRNT, Bercsényi Gábor

Bevonulás

Bevonul a Szent Korona

Dr. v. Eva Maria Barki
nemzetesasszony avatása

v. Dékány Ágoston otkp. elhelyezi a három kardcsapást
a nemzetvédő pajzson

Dr. v. Papp Lajos
professzor úr avatása

A világ tengerein életüket vesztett hős magyar
bajtársak emlékére a
MATE, TVR hagyományosan koszorút helyez
el a Dunán

Főkapitányi köszöntő az ünnepi bajtársi ebéden
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1849. október 6. – Az aradi 13
Minden valamire való nemzet számontartja, tiszteli, egyéni
és kollektív tudatában őrzi, nemzeti Panteonjába helyezi és
évfordulónként megemlékezik hőseiről és mártírjairól. Ezt tesszük
mi magyarok is, akik évenként, október 6-án emlékezünk az 184849-i, orosz segítséggel, galádul levert szabadságharcunk utáni
megtorlás 13 vezető katonatisztünk vértanú haláláról. Főbenjáró
bűnük az volt, hogy mint aktiv, vagy kiszolgált osztrák császári
katonatisztek, az igazság, a nép mellé, azaz
a magyar forradalom és szabadságharc
mellé álltak. Álljanak hát itt neveik és utolsó
szavaik, melyet magyar míg él el nem
feledhet.
Aulich Lajos (1792-1849): Császári
alezredes volt, majd honvédezredes,
később tábornok, végül hadügyminiszter.
“Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak
szolgáltam. És halálommal is szolgálni
fogok. Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom megértik azt a szolgálatot”.
Damjanich János (1804-1849):
Szerb határőrcsaládból származott. A
délvidéki sikeres harcok után tábornok
lett. További nagy sikereket ért el a tavaszi
hadjáratban során. “Legyőztük a halált, mert
bármikor készek voltunk elviselni azt”.
Dessewffy Arisztid (1802-1849):
1839-ig a császári hadseregben szolgált, de
1848-ban belépett a nemzetőrségbe. 1849ben tábornoki kinevezést kapott. “Tegnap
hősök kellettek, ma mártírok... Így
parancsolja ezt hazám szolgálata”.
Kiss Ernő (1799-1849): Császári
huszárezredes volt. Tábornokká, majd
altábornaggyá és a bánsági sereg
főparancsnokává
nevezték
ki.Végül
országos főhadparancsnok.“Istenem, az
újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság
felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a
hazáé az életük”.
Knézich Károly (1808-1849):
Tiszt volt a császári seregben. 1848-ban
századosként részt vett a délvidéki harcokban.
A tavaszi hadjárat során ezredesi rangot
kapott. “Milyen különös, hogy Haynau bíró
és keresztény és én is az vagyok. Csak az
ördög keverhette így össze a kártyákat”.
Lahner György (1795-1849):
Császári tiszt, majd a 3. honvédzászlóalj
parancsnoka
volt.
Ezredesként
fegyverkezési felügyelő lett és a
szabadságharc hadiiparának irányítója.
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon.
És az isteni áldozat mellett oly törpe az én
áldozatom”.
Lázár Vilmos (1815-1849): Volt
császári tiszt, 1848-ban százados, később ezredes. Betegsége miatt
csak 1849 nyarától vett részt a harcokban. “Ki tehet arról, hogy
ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá
az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a
magyar lelkeknek”.
Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849):
Német származású honvédtábornok előbb császári tiszt volt.
Kiváló katona, minden csatában kitűnt személyes bátorságával.

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját”.
Nagy-Sándor József (1804-1849): A császári
hadseregből huszárkapitányként vonult nyugalomba. 1848ban a magyar ügy mellé állt. Kitűnt számos csatában. “De
rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit
sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok
Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett”.
Pöltenberg Ernő (1813-1849):
Császári tiszt, majd huszárkapitány volt.
1848 –ban Magyarországra helyezték.
Kitüntette magát a kápolnai csatában,
ezredes, majd tábornok lett. Ő közvetítette
a cári hadsereggel folytatott tárgyalásokat
a fegyverletételről. “Minket az ellenség
dühös bosszúja juttatott ide”.
Schweidel
József
(17961849): Császári huszártiszt volt. Ezredét
a forradalom kitörése után Bécsből
hazavezette. Buda visszafoglalása után Pest
hadparancsnoka lett. “ A mai világ a sátán
világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért
hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a
világ új forradalmi embersége söpörheti
el ezt az átkozott, meghasonlott világot”.
Török
Ignác
(1795-1849):
A
szabadságharc alatt Komárom erődítési
munkáit irányította, s 1849 márciusáig
ő volt a vár parancsnoka. Budán, majd
Szegeden dolgozott. “Nemsokára Isten
legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem
parányi súly csupán, de tudom, hogy
mindig csak Őt szolgáltam”.
Vécsey Károly (1807-1849):
Császári őrnagy, majd tábornok volt.
1849-ben váradi várparancsnok lett. A
világosi fegyverletétel idején Temesvárt
ostromolta.”Isten adta a szívet, lelket
nekem, amely népem és hazám szolgálatáért
lángolt”. - A mai magyarságnak legalább
három okból kell emlékeznie október
6-án Arad 13 mártírjára. Mindenekelőtt
kegyeletből. A kegyelet érzése a vallási
élethez kötődik és abból fakad. A másik ok
a hála feléjük, amit népünk szabadságáért
tettek és vállalták a mártíromságot a magyar
hazáért, mely akkor már több, mint 300
éve a Habsburg uralkodók rabságában
sínylődött; gyakorlatilag kizsákmányolt
és megnyomorított gyarmati sorban. - A
hamadik ok hősi példaadásuk életükkel,
a vállalt feladatokkal és az elszenvedett
mártíromsággal. Elmenekülhettek volna,
amikor már biztos volt a legyőzetés, de
a főtisztek maradtak hűségsen maradék
seregük mellett, mellyel oly sok győztes
csatát vívtak. Ezzel nemcsak a jóbanrosszban kitartó bajtársiasság bizonyságát és példáját adták, hanem
a halálig, a mártíromságig való hősiesség örök példáját állították
a magyarság elé. Ez éppen korunkban fontos, amelyből kiesett
a haza melletti hűség, kitartás és áldozatvállalás – a hősiesség.
- A magyarság addig marad legyőzhetetlen, amíg követi hőseik
példáját!
2013. október 6.
Dr. Pungur József, Alberta
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1956. október 23.
Ne mondd, ne mondd, ne mondd,
Azt, hogy hiába,
Hazád magára ismer
Minden hű fiába’.

Aki magyar, velünk tart ma.,
Térdeplésből ugorj talpra!
Ez lesz életünknek harca
Jövőnk fényes arca.

Élőnek súg
Titkot a holt,
El ne hidd, hogy minden hiába volt!
Feljön majd a Nap,
Ha csillag lehull…

Ez a harc most tényleg végső,
Ne habozz és nem lesz késő!
Térdeplésből ugorj talpra,
Aki magyar, velünk tart ma,
Ezért vártunk ötvenhatra!
(ismeretlen szerző)

Dr. Jobbágyi Gábor: Erkölcsi győzelem a terror felett –
Kik, miért és hogyan provokálták ki az 1956-os forradalmat
– Fehér folt a magyar szabadságharc történetének feltárásában /részlet/ (A szerző tanszékvezető egyetemi tanár a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán)
...
Mi bizonyítja, hogy 1956. október 23-án a forradalom kitörését provokálták a magyar és szovjet hatalmi, és fegyveres szervek? (összegezve): - Hónapokkal előbb készen volt
egy szovjet katonai beavatkozás terve, melyet Gerő Ernő és
Rákosi Mátyás már a tüntetések előtt követelt a szovjet vezetőségtől. Ennek nyomán a szovjet csapatok jóval a fegyveres harc kezdete előtt akcióba léptek. - A Rádió ostromát,
s a felkelés kezdetét az tette lehetővé, hogy az ostrom előtt a
tüntetők nagy számban akadálytalanul fegyverhez jutottak.
A Rádió ostromát megelőzte, hogy a tüntető – ekkor még
fegyvertelen – tömegbe belelőttek, s ez számos halálesetet
és sebesülést okozott. Jelentsük ki, mindez csak úgy volt lehetséges, hogy az akadálytalan fegyverhez jutást központi parancsra tették lehetővé a katonai, rendőri és ÁVH-s egységek. Az angol követ, Ch. Fry is leírja „hogy az orosz erőket
már jóval a budapesti tüntetések kezdete előtt megindították, s hogy azok már mintegy hét órával azután akcióba áll-

hattak, hogy a tüntetők első kézifegyvereikre szert tettek”.
- Mi lehetett az oka a provokációnak? Erre csak valószínűsíthető
okokat
lehet
jelenleg
megjelölni:
A Szovjetuniónak az 1947-es párizsi békeszerződés alapján az
osztrák államszerződés megkötése után ki kellett volna vonnia
csapatait hazánkból. A maradásra okot kellett találni. Az 1956.
februári Hruscsov-beszéd és az SZKP XX. kongresszusa után

– mely részben leleplezte a sztálinizmus bűneit – a „sztálinisták” megrettentek, s bizonyítani akarták, hogy még a korlátozott
reformoknak is olyan hatása lehet, mint a magyar ’56. Nem zárható ki, hogy a sztálinista Gerő és Rákosi a provokáció ürügyén
akart leszámolni az egyre erősödő, Nagy Imréhez csatlakozó
„reformistákkal”. - Az okot biztosan nem tudhatjuk. Az azonban biztos, hogy a provokáció nem érte el célját. A heroikus ma-

gyar forradalom és szabadságharc végső fokon teljes győzelmet
aratott. A világ legnagyobb hadserege néhány nap múlva megverten távozott a KGB-vel együtt Budapestről. A kommunista
diktatúra hatalmi gépezete egy hét alatt összeomlott, a hatalmat
az országban spontán alakult munkástanácsok vették át. 15 magyar állami és pártvezető Moszkvába, 39 Munkácsra menekült
családostul. (Orosz dokumentum közli neveiket, ezt sem ismerik
nálunk.) Ki tudja, hogy még mennyien mentek Csehszlovákiába vagy Romániába? A győztes forradalmat 1956. november 4.
után csak egy brutális katonai támadással és évekig tartó megtorlással tudták leverni. - A „pesti srácok”, munkások és egyetemisták világraszóló erkölcsi győzelmet arattak a kommunista
terror felett. Csak sajnálhatjuk, hogy a „hivatásos” 1956-os magyar történészek ezen adatok jelentős részét, s az összefüggéseket eddig nem tárták fel.”
Igaz István: Legtöbb halálos ítéletet kihirdető vérbírók - Magyar genocídium – Nem volt felelősségrevonás!
1956 decemberétől valóságos halálgyárként működött a magyar
igazságszolgáltatás. A forradalmat követő megtorlás során Eörsi
László történész kutatásai szerint 225 felkelőt végeztek ki‚ '56-tal
összefüggő cselekmények miatt. Az első áldozat a miskolci gyalogsági lőtéren, statáriális bírósági ítélet alapján agyonlőtt Soltész
József volt 1956. december 15-én. Utolsóként a budapesti gyűjtőfogházban 1961. augusztus 26-án felakasztott Hámori István,
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Szeged

Nagykőrös

Kalocsa

Dunaharaszti

Kovács Lajos és Nickelsburg László életét oltotta ki a hatalom.
A kádári megtorlás áldozatainak pontos számát azért is nehéz
megállapítani, mert a forradalom utáni években a felkeléssel össze
nem függő politikai perekben is hoztak halálos ítéleteket - 1959 és
1961 között például 25 egykori csendőrt végeztek ki régebbi bűncselekmények vádjával. Egyes‚ '56-osokat pedig köztörvényes
vádak alapján ítéltek halálra. A halálos ítéleteket szakmányban,
politikai megrendelésre kiszabó bírókat a köznyelv vérbírónak
nevezi. A hatalom politikai iránymutatásokat adott, s minden
ügyhöz kellett egy hús-vér bíró, aki vállalta, hogy részt vesz a
megtorlásban. Kádár János később igyekezett úgy tenni, mintha
az igazságszolgáltatás függetlenül működött volna. 1985-ben például így emlékezett vissza a harminc évvel korábbi eseményekre:

Békés
„A bíróságok munkájába a párt nem avatkozott be, de amikor a
halálos ítéletek száma elérte az ellenforradalmi eseményekben
ártatlanul elhunytak számát, arra kértem az elvtársakat, hogy álljanak le.”Ezzel szemben tény, hogy Biszku Béla belügyminiszter
az MSZMP KB PB 1957. december 10-i ülésén kevesellte a fizikai megsemmisítések számát. Ezután kiadtak a bíróságoknak egy
tájékoztatót, mely gyakorlatilag silabuszként szolgált az ítélkezések során. A megtorlás gépezetét 1958-1959-ben járatták csúcsra,
ekkor született a legtöbb halálos ítélet. Az első szakaszban még
statáriális bíróságok hozták a halálos verdikteket, de a szervezett
megtorlásban később oroszlánrészt vállaltak a Legfelsőbb Bíróság
polgári- és hadbírái. A korabeli jogszabályok szerint a kivégzése-

ken egy bírónak is jelen kellett lennie, de a
másodfokú ítéleteket
meghozó bírákra ez a
szabály nem vonatkozott. Így a legtöbb halálos ítéletet kihirdető
Legfelsőbb Bírósági
vérbíráknak általában
nem kellett végignézniük áldozataik halál- Csömör
tusáját.
Polgári bírók:
Borbély János - 65 fő
Tutsek Gusztáv - 46 fő
Vida Ferenc - 20 fő
Halász Pál - 19 fő
Mecsér József - 10 fő
Vágó Tibor - 9 fő

Hadbírók:
Ledényi Ferenc - 28 fő
Szimler János - 23 fő
Sömjén György - 14 fő
Mátyás Miklós - 13 fő
Kiss István Gábor - 12 fő

Egy
megemlékezést
emelünk ki, mert Rendünk
minden törzsszéke és alegysége méltóképp emlékezett – és emlékeztetett!
„Családi mártírunkra,
Kovács Józsefre emlékeztünk Tardoson. 1956-ban
a Képzőművészeti Főiskola
negyedéves hallgatója volt.
Egy alig 1700 fős gerecsei
kis faluból nyilvánvaló, a
tehetsége vitte a főiskolára,
de a tehetségével milyen
magaslatokra jutott volna,
nem tudhattuk meg, mert
egy sikeresnek induló történelmi mozzanat szörnyű
villámcsapása véget vetett
életének. A főiskola hallgatóit is magával ragadta
a kibontakozó forradalom.
November 6-án befogadtak négy kiskatonát az iskolára, majd
közösen tiltakozó plakátokat készítettek. Egyik társuk őrt állt, és
észrevette, hogy szovjet tankok vannak az épület körül. Értesítette a plakátkészítőket, hogy meneküljenek. Kovács József és a
négy kiskatona a pincében húzódott meg, itt találtak rájuk,majd
agyonlőtték mind az ötüket. A hősöket a főiskola udvarán temették el, onnan 1957-ben kihantolták, és a Kerepesi úti temetőbe
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vitték.1984-ben felszámolták azt a parcellát, melybe Kovács Józsefet temették, ekkor vált lehetővé, hogy édesanyja , a sok-sok
meghurcoltatás után hazahozhatta fia hamvait a családi sírboltba.
A Hősi emlékművön pedig Vörös Gábor szobrászművész, hajdani iskolatárs domborművénél róhatjuk le kegyeletünket.
v. Szantner Gábor mb. v. hdgy.
„…Vádoljuk őket a 298-as parcella halottai nevében, az ÁVH
mint erőszakszervezetük által fogva tartott megkínzott és
agyonvert emberek nevében. …
Vádoljuk őket a „legdrágább kincs”, a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát, az otthon melegét.
Vádoljuk őket a „legfőbb érték”, az ember nevében, akit egy
tollvonással küldtek bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre.
Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott honfitársaim nevében.
Vádoljuk őket a sortüzek áldozatai nevében.
Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt,
a morált, egy emberibb, tisztább élet reményét.
Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért. Az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.
Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a dolgos

Magyar Nép munkájából - elveiket megtagadva - lettek vörös
kapitalisták....”- vitéz Wittner Mária - 2008. szeptember 2-án,
az Országgyűlésben elhangzott beszédéből.

Kossuth címer

1956. október 23-án a gyűlölt vörös csillagot a forradalmár
magyarok eltüntették, leverték és végre megjelent a Kossuth címer. Az országban mindenütt a szeretett és tisztelt címer volt az
uralkodó. November 4-e után üldözték azokat, akik kitűzték. A
„kádárhuszárok” az utcán megverték a címereseket.
Szomszédunk elvette a kettős keresztet és a hármas halmot a
címerünkből. A lengyel testvérektől egy itteni csoport elvette
a SZOLIDARITÁS logóját. Most pedig a szocialisták vezetője
bejelentette, hogy aki a Kossuth címert a jövőben kitűzi, az az ő
pártjával ért egyet.
Tiltakozunk, hogy ezt a címert, amelyet 56-ban letéptek rólam, azt a kommunista utódok 2012-ben kitűzzék, ezzel ismét
megtévesztve, becsapva a nemzetet.
Az igazi érzésüket akkor láthattunk, amikor 2006. október
23-án sárba taposták a magyar zászlót.

Könyvajánló
LE PRINTEMPS EN OCTOBRE - OKTÓBERI TAVASZ
1956. október 23.
1956. október 23-án vér folyt Budapesten. Egy 10 milliós
nép szembeszállt egy 220 millióssal, egyben a világ legerősebb
hadseregének 100 divíziójával. Molotov koktéllal, puskákkal
felszerelve diákok, munkások, asszonyok és az egészen fiatalok
harcoltak a Vörös Hadsereg tankjaival. Hihetetlen hősiességgel
pusztítottak el több száz tankot, s ez elképesztette a világot.
A magyar forradalmat leverték. Embertelen megtorlás következett: ezrek halálával, sebesülésével és a 200.000 elüldözött
magyarral, akik külföldre menekültek. A nyugat részére ez a
forradalom mély lelkiismeretfurdalást okozott és sokaknak, a
„nagy keleti fény” csodálóinak kinyitotta a szemét. Ez a forradalom lerombolta a „forradalom anyjának” a dicsfényét az orosz
proletároktól érkezett véres rendőri üzenettel. A felkelés történetéből nem hiányzott a kommunista politikusok leggonoszabb
árulása, sem a háttérben az Egyesült Államok sötét manőverei:
a méltatlankodás függönye mögött határozott szándékkal mani-

pulálta ezt a tragédiát, az Egyesült Nemzeteken keresztül, hogy
bizonyítsa képmutató, békés szándékú együttműködését.
Ez a mű a szovjet és amerikai archívumok anyagán és a legfrissebb kutatásokon alapszik és feltárja azt az „anti-totalitarizmusi”
forradalmat, amelyik megkongatta a vészharangot a szovjet birodalom és a kommunizmus felett.
Bizonyos esetekben a vereség felér egy győzelemmel.
Az 56-os forradalom a magyarság egyik legnagyobb erkölcsi
győzedelme.
Író: Henri-Christian Giraud, francia zsurnaliszta és politikai író;
Edition du Rocher 2006 év, 800 oldal, a könyv hátlapjának
franciából való fordítása
(Prof. Emer. Dr. vitéz Szirmay László).
2006. október 23.: 50 évvel később sem változott a kommunista politikusok néphez és demokráciához, az emberi szabadságjogokhoz és az igazsághoz való viszonya.
NEM KÉRÜNK TÖBBÉ BELŐLÜK!

Szeretett Segítőtársak!

Kolozsvárott, a Magyar Mozgássérültek Társulata Keretén belül felépült „ Szent Erzsébet Leányanya Otthonát” szeretnénk mielőbb befejezni (vakolás,
festés, padlózatkiegyenlítés, 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 pénzösszeget. 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!
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Történelmi Vitézi Rend
kitüntetések, felmentések, kinevezések, átminősítések
A Vitézi Szék 2013. évi döntéseiből

Vitéz Hunyadi László 10 éves főkapitányi munkáját
méltatta a Vitézi Szék
A Vitézi Szék 2013. június 21-i ülésén áttekintette és értékelte v. Hunyadi László 2003-tól 2013-ig terjedő időszakban
végzett főkapitányi munkáját. A törzskapitányok egyetértettek
abban, hogy Rendünk elöljárója 2003-ban az árulók és a bomlasztók aknamunkája következtében szinte a szétesés szélén
vette át a tisztséget és ennek kivédésére összpontosított az eltelt
időben. Megállapították, hogy a főkapitány a legtöbbet tette a
Rendért: sikeresen konszolidálta, sőt jelentősen megerősítette az
egységet. 2003 óta mintegy 1500 fővel növekedett az állományunk annak ellenére, hogy a tőlünk kiszakadt csoportok is rendeztek avatásokat. Fáradtságot nem ismerve ellátogatott a hazai
és külhoni állománygyűlésekre, hogy személyesen is meggyőződjön a területi működésről. Képviselte a vitézeket a helyhatósági, kormányzati és társadalmi rendezvényeken, fórumokon.
Nevéhez fűződik több tucat emlékmű, emléktábla létrehozásának
kezdeményezése, támogatása. Vezetése alatt elértük, hogy véleményt tudunk formálni, hivatkoznak ránk, ismerik és meghívják
képviselőinket a települési ünnepségekre és hatással vagyunk a
közélet átalakulására is.
A 10 éves időszakot méltatva a Vitézi Szék megköszönte
v. Hunyadi László áldozatos és eredményes főkapitányi munkáját és biztosította őt további bizalmáról és támogatásáról. A főkapitány megköszönte az elismerést és elmondta: „Időnként lábra
kapnak otromba híresztelések, támadások. Rosszindulat, ifjú titánok, percnyi hősök mindig voltak és lesznek is. Csak a tartós
munka számít. Sokan keresnek bennünket más vitézi csoportokból. Feltételeink számukra is ugyanazok, mint saját tagságunk
számára. Előző főkapitányunk, v. Radnóczy Antal örökségét
megőriztük, egyenes úton halad a Rend. Személyi állományunk
és tisztikarunk stabil, állandó és nyugodt. Ez egyetértést jelent,
egymás kölcsönös megbecsülését, tiszteletét, amely igen nagy
erő. Szellemi közösséget alkotunk, ezt minden rendtársunk érzi
és büszke rá. Külső megjelenésünk, aktív részvételünk a nemzeti
eseményeken, a vállalt és elvégzett nemes feladatok sora – határon innen és határokon túl - elismerést és megbecsülést hoztak Rendünknek, s személyesen mindazoknak a rendtársunknak,
akik energiát, időt nem kímélve tettek és tesznek közösségeikért.
Zászlónkon továbbra is ez áll: Isten – Haza - Család.”
v. Soltész Gyula főszéktartó tkp.

Változás a magyarországi szervezeti struktúrában
A Vitézi Szék 2013. június 21-i ülésén megszüntette a DélKelet Magyarország (DKEMA) Törzsszéket és annak területén két új törzsszéket hozott létre az alábbiak szerint:
Dél-Közép Magyarország
Törzsszék
– Bács-Kiskun megye

Kelet- Magyarország
Törzsszék
– Hajdú-Bihar megye

– Jász-Nagykun-Szolnok megye

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A változtatást a DKEMA törzsszék igen nagy mérete indokolta.
A Vitézi Szék megköszönte dr. v. Gyergyóújfalvi Lázár István
tkp-nak, hogy amikor a szükség úgy hozta, elvállalta egyszerre
két törzsszék irányítását is. Dr.v. Lázár tkp. a széki döntés után
elmondta: nyugodt szívvel adja át a Dél-Kelet Magyarország törzsszéket, mert egységes, szilárd alcsoportokból áll. Sikert kíván az
utódainak és megköszöni a főkapitány és a Vitézi Szék bizalmát. A
változás következtében dr. v.Gyergyóújfalvi Lázár István változatlanul törzskapitány és a Vitézi Szék tagja, mivel a Dél-Alföld Törzsszéknek továbbra is ő az elöljárója. A két új törzskapitány kiválasztása és megbízása folyamatban van.
v. Soltész Gyula főszéktartó tkp.
Átminősítések:
• Dr. Barki Éva Mária VRNT – Ausztria - saját érdeművé
• Eckert Emil VRNT – ÉDT - saját érdeművé
• Ferencz Csaba Zoltán – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Sándor Gábor Lajos – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Szopos András – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Elekes Mária – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Szoboszlai András – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Fülöp Márton – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• id. Székely András – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• ifj. Székely András – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Székely Zsolt – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Szabó Zoltán Ferenc – Székely Törzsszék - saját érdeművé
• Izing Jenő László VRNT – ÉDT – várományossá
Felmentések:
• v. Potocska János Kelet-Kanada szkp-a – felső korhatár
• Dr. v. Nagy-Bozsoky József szkp. ÉKEMA – felső korhatár
• Mátyus Imre VRNT szkp. – Pest
• v. Földes Lajos Kézdi és Felső-Háromszék székkapitánya – saját
kérésre
• v. Deák Árpád Gyergyószék székkapitánya
• v. Szabó László – Szolnok v. hadnagya – saját kérésre
• v. Fentős Károly – Somogy m. hadnagya
• dr. v. Gyergyóújfalvi Lázár István tkp. – Dél-Kelet Mo. törzsszék –
átszervezés
• v. Bordás István szkp. Margitta területéről – felső korhatár
• v. Bondár Imre szkp. Nagyszalonta területéről – felső korhatár
• v. Bokor László szkp. Nagyvárad területéről
Kinevezések:
• v. Juhász Béla mb. tkp – ÉKEMA törzskapitányának
• v. Füredi Gábor mb. szkp - Békés megye székkapitányának
• v. Dinga László György mb. szkp – Komárom-Esztergom megye
székkapitányának
• v. Orbán Imre mb. szkp.- Csíkszék székkapitányának
• v. Fekete Miklós Zoltán mb. szkp – Régenszék székkapitányának
• v. Benkő Emőke mb. szkp - Bardoc-Miklósvárszék székkapitányának
• v. Vörösváczky Csaba mb. vhdgy - Kalocsa és körzete vitézi
hadnagyának
• Lázár Tibor Zoltán VRNT mb. vhdgy – Jász-Nagykun-Szolnok m.
vitézi hadnagyának
• Dr. v. Domonkos István mb. vhdgy - Békés megye vitézi
hadnagyának
• Dr. v. Sztopa Emil mb. vhdgy – Nyugat-Kanada vitézi hadnagyának
• v. Gál Csaba mb. vhdgy – Hajdú-Bihar m. vitézi hadnagyának
• v. Mihályi Katalin, Mohosné mb. vhdgy – Fejér m. vitézi
hadnagyának
• v. Becze Tibor Ferenc mb. vhdgy - Marosszék vitézi hadnagyának
• v. Benkő Béla József mb. vhdgy - Marosszék vitézi hadnagyának
• Bardocz István VRNT mb. vhdgy - Bardoc-Miklósvárszék vitézi
hadnagyának
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• v. Kádár Edit mb. vhdgy - Bardoc-Miklósvárszék vitézi hadnagyának
• v. Kovács György mb. v. hadnagy – Csíkszék vitézi hadnagyának
• v. Borbáth Zsolt mb. v. hadnagy – Csíkszék vitézi hadnagyának
• v. Kis Lajos mb. vhdgy – Kézdi-Felsőháromszék vitézi hadnagyának
• v. Dávid Ferenc mb. v. hadnagy – Udvarhelyszék vitézi hadnagyának
• v. Vayda Domokos mb. v. hadnagy – Régenszék vitézi hadnagyának
• v. Bordás Attila mb. v. hadnagy – Sepsiszék vitézi hadnagyának
• v. Bereczki Domokos mb. vhdgy - Szováta és Sóvidék vitézi
hadnagyának

• v. László János mb. v. hadnagy – Szováta és Sóvidék vitézi
hadnagyának

• v. Huszti Orbán Sarolta mb. v. hadnagy – törzsszéki vitézi
hadnagynak

• v. Ambrus Ágnes mb. v. hadnagy– törzsszéki vitézi hadnagynak
• v. Lovag Viktória mb. vhdgy – Bp XVIII, XIX. ker. vitézi
hadnagynak

• v. Bakó Árpád mb. szkp.- Németország székkapitányának
Tiszteletbeli címek:
· Dr. v. Nagy-Bozsoky József szkp. ÉKEMA– tb. székkapitánynak
· v. Földes Lajos Székely törzsszék – tb. székkapitánynak
· v. Szabó László DKEMA – tb. vitézi hadnagynak
· v. Szádvári Gábor DKEMA – tb. vitézi hadnagynak
· Mátyus Imre VRNT- Pest – tb. székkapitánynak
• v. Bordás István szkp. – É- Erdély - tb. székkapitánynak
• v. Bondár Imre szkp. – É- Erdély -   tb. székkapitánynak

Bátorságért-Helytállásért II. fokozat:
· vitéz Kiss János Mihály (DKEMA)
Törlések:
• v. Szentiványi András – KÖMAK- saját kérésre
• v. Deák Árpád – Székely Törzsszék - bomlasztásért
• v. Bányay István Károly - ÉDT - bomlasztásért
• v. Nagy Sándor István – KÖMANY– hűtlenségért
• Szekeres János VRNT –DALF – saját kérésre
• Battonyai László VRNT – DKEMA – saját kérésre
• Szerencsi István VRNT – DKEMA – saját kérésre
• v. Molnár Mihály – Székely Törzsszék - hűtlenségért
• v. Kelemen Kálmán András – Székely Törzsszék - hűtlenségért
• v. Lőrincz Sándor – Székely Törzsszék – saját kérésre
• v. Sándor Géza – Székely Törzsszék – saját kérésre
• v. Kolumbán Adalbert Huba – Székely Törzsszék – saját kérésre
• v. Mozsár István – Buda – saját kérésre
• v. Szabó Attila - KÖMAK – a vitézi kötelességek elhanyagolásáért
• Szabóné Papp Klára - KÖMAK - a vitézi kötelességek elhanyagolásáért
• Kázmér Sándor VRNT - BUDA – saját kérésre

Piis Meritis II.o:
· Dr. v. Tóth Albert ref. lelkész - ÉKEMA

A főkapitány adományozta kitüntetések:
Arany Nemzetvédelmi Kereszt:
· v. Rácz Sándor - DKEMA
· Dr. v. Barki Éva Mária – Ausztria
· Bálint Béla VRNT - ÉKEMA
· Karacs Mónika (polgári tagozat)
· Donkó József (polgári tagozat)
· Nagy Zsolt (polgári tagozat)
· Sipos István (polgári tagozat)
· Kocsis István (polgári tagozat)

Ezüst Érdemkereszt:
· v. Bordás István tb. szkp
· v. Bondár Imre tb. szkp
· v. Bartal György András – Zala m. székkapitánya
· Dr. v. Nagy-Bozsoky József tb. szkp.
· v. Hernádi Ferenc

Ezüst Nemzetvédelmi Kereszt:
· v. Kovács György Antal – Buda TSZK
· v. Deáky András – Székely TSZK
· v. Bocskai István székkapitány – Székely TSZK
· v. Papp Gábor v.hdgy – NYDT TSZK

Kitüntetések:
Lovagkereszt:
v. Krasznay Béla örökös tb. helyettes főkapitány
Arany Érdemkereszt:
· v. Horváth László tb. törzskapitány (1931)
· Ante Gotovina ny. vezr.

Bronz Érdemkereszt:
• v. Orbán Imre - Csíkszék székkapitánya
• v. Berei Károly mb. vhdgy – É-Erdély
• ifj. Geréb Miklós - mb. törzsszéki vhdgy – É-Erdély
• Foltán László VRNT – Buda
· v. Lovas Attila Károly mb.v.hdgy - KÖMANY
· v. Mikesy Sándor v.hdgy - KÖMANY
· v. Szabó Mária Csiszerné – Tolna m.
VR 56-os Jubileumi Kereszt:
• Dr. v. Callmeyer Ferenc - KÖMANY
• v. Simon Árpád - Békés megye
Tiszteletbeli vitézi cím:
· Dr.v.Papp Lajos professzor, ny. egyetemi tanár
Kitüntető Vitézi Cím:
· Halmai János VRNT Tolna m. székkapitánya
· Dr. Tóth Mária VRNT
· Rendás Tamás VRNT
· Pulai Imre VRNT - Baranya m.
· Székely László VRNT (1946) – Buda

Bronz Nemzetvédelmi Kereszt:
· v. Kis Lajos mb.vhdgy  – Székely TSZK
· v. Bereczki Judith – Székely TSZK
· v. Fekete Miklós Zoltán mb. székkapitány – Székely TSZK
· Ádámosi Sipos Albert  VRNT – KÖMANY
· v. Szabó László – Szolnok m.
· dr. v. Práznovszky Miklós – ÉDT
· Gyimesi András VRNT v.hdgy – KÖMAK
· v. Tóth Katalin v.alhdgy – KÖMAK
· Szabó György VRNT v.alhdgy – KÖMAK
· v. Czövek Erika, Fazekasné – KÖMAK
· Bányai László VRNT – KÖMAK
· v. Boros Botond – KÖMAK
· Hrustinszki Ferenc VRNT – KÖMAK
· Kovács Gábor VRNT – KÖMAK
A Vitézi Szék Dombiratos község részére 2013. június 1-én a
kitüntető „VITÉZI KÖZSÉG” címet adományozta.
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Társadalmi elismerések, kitüntetések
Vlagyimir, kijevi pátriárka a Kijevi Rusz megkeresztelkedésének 1025. évfordulóján, 2013. szeptemberében kitüntetést adományozott v. Hunyadi Lászlónak, a Történelmi Vitézi Rend főkapitányának, a Rend munkájának elismeréseként, a hármas alapelv érvényesítéséért: Isten-Haza-Család
- a kereszténység, a nemzeti egység és hagyományok őrzéséért, s a nemzet alappillére, a család fontosságának előtérbe
helyezéséért.

Vitéz Harmath Lajos ny.ezr.tb.szkp. „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” kitüntetés
A „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” kitüntető címet adományozta vitéz Harmath Lajos nyugállományú alezredesnek,
tb. székkapitánynak a város önkormányzata. A képviselőtestület a kitüntető érem és díj megítélését határozatában a
következőkkel indokolta: „Az ifjúság hazafias nevelésében,
a háborús hősök emlékének ápolása és megőrzése terén hos�-

szú éveken át kifejtett önzetlen, odaadó tevékenységéért”.
Mosonmagyaróvár augusztus 20-i ünnepségének keretében
került sor a laudációra. Vetített képes előadásban mutatták
be 91 éves rendtársunk tevékenységét, majd dr. Nagy István
polgármester átadta az érmet és az oklevelet. Az ünnepséget
követő baráti összejövetelen Fehér Imre VRNT székkapitány
Szent László emléklappal is köszöntötte Lajos bácsit.
Külön öröm számunkra, hogy mind az önkormányzati határozatban, mind az oklevélen feltüntették a „vitéz” előnevet,
hibátlan írásalakkal, kis kezdőbetűvel. Ez jól mutatja, hogy
rendtársunknak sikerült városában elfogadottá tenni a vitézi címet. A helyi újságok meglepően egyöntetűen adtak hírt
erről a nagyszerű eseményről, méltatták vitéz Harmath Lajos
tevékenységét szűkebb hazájáért, Mosonmagyaróvárért, az
ausztriai testvér-egyesületekkel, előadásait, történelem-óráit

az iskolákban és sorolhatnánk mindazt a sokrétű tevékenységet, amelyet Lajos bácsi – korát meghazudtolva – kifejt.
Ne feledjük fiát és családját, három nagyszerű unokáját, akik
büszkék a II.vh. többször kitüntetett ejtőernyős tisztjére, a
békeidők élelmiszeripari szakemberére, a hagyományokat
őrző, egyesületet alapító lokálpatriótára, s nem utolsó sorban
a Történelmi Vitézi Rend Ny-Dtúli TSZK. tb. székkapitányára. Nem túlzás az állításunk, amikor azt mondjuk: v. Harmath Lajost, Lajos bácsit szinte mindenki ismeri, tiszteli és
szereti Rendünkben. Számunkra is öröm és megtiszteltetés,
hogy kedves rendtársunkat városa ilyen méltó elismerésben
részesítette. Szeretettel kívánunk nemzetes úrnak egészséget,
erőt a további feladatok elvégzéséhez.
v.Soltész Gyula tkp. főszéktartó
Dr.v. Dengyel Zoltán tkp.
A Honvédelmi Minisztérium által adományozott kitüntetés v. Nagy László főtörm, v.hdgy részére
V. Nagy László főtörzsőrmester Csongrád m. vitézi
hadnagya részére a Honvédelem Napja alkalmából
Hende Csaba honvédelmi miniszter a „III. oszt. Magyar
Hadisírgondozásért” kitüntetést adományozta.
Köszönetet
mondunk
v.hadnagy úr áldozatos munkájáért, amely révén több száz
katonasír menekült meg az elmúlástól. Köszönjük a Csongrád megyei alegység minden
tagjának az energiákat nem
kímélő, hozzáértő munkát, a kegyelettel végzett megújító tevékenységet. Elismerésünk és tiszteletünk.
v.Dékány Ágoston otkp.
2013. augusztus 18-án magas kitüntetésben részesült vitéz Orbán Ferenc, a Bilibók-tetői utolsó hős.
Hende Csaba honvédelmi
miniszter kitüntetésben részesítette vitéz Orbán Ferenc
tb. v.hadnagyot: a „I. oszt.
Honvédelemért” kitüntetést
adományozta részére a honvédelem támogatása, a történelmi emlékhelyek megóvása,a
katonai emlékhelyek ápolása
érdekében huzamosabb ideig
végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként. A megtisztelő dokumentumot a csíkszeredai Magyar Konzulátus vezető
konzulja, Csige Sándor Zoltán
adta át, a laudációt Takács Adrien konzul mondta. Az esemény
a csíkszentdomokosi polgármesteri hivatal dísztermében történt (ekkor ért véget a 32-es Székely Határvadász gyalogtúra
Hidegség-Szentdomokos között). A díjátadást záróünnepség
követte, népes résztvevőkkel. Jelen voltak magyarországi, felvidéki, erdélyi, csíki és helybéli székely-magyar emberek. Az
összetartozás, szeretet és hit zárta körül a nemzettársakat!
vitéz Orbán Imre szkp. Csíkszék
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VEREB Tiszteletbeli Polgára – v. Hajdú Szabolcs tb. tkp.
és felesége, Hajdú Zsuzsa
Vereb a szomszéd község, itt Pázmánd mellett. Két évvel ezelőtt hallottuk, hogy minden télen, péntekenként egy-egy előadást szerveznek. Nagyon lelkes közösséggel találkoztunk ott.
Lelkes magyarok, és igen színvonalas előadókat hívtak meg,

lomban szentelték fel és ott is lakik. A falu vezetősége hálájuk
jeléül kitüntetett mindkettőnket
a tb. polgár címmel idén, a Vereb
Vitéz-napi ünnepség kapcsán. Így
kerültünk a Koronaőrök illusztris
társaságába, akik kissé korábban
váltak Vereb tb. polgáraivá.
V.Hajdú Szabolcs tb.tkp.
Idézünk egy rövid levelet, mely
tükrözi Vereb község szellemiségét:

előadásokat rendeztek. Még 2010-ben rendeltem és vettem meg
v. Vasadi Gusztáv nemzetes úrtól egy általa fából készített Szent
Koronát és a koronázási jelvényeket. Pázmándon majd egy éven
át a községházán voltak kiállítva, igen méltatlan módon, de semmi hajlandóságot nem mutattak egy ünnepélyes átvételhez a falu
vezetői. Így az időközben megismert Vereb községnek adományoztuk megfelel adománylevél és ünnepi átadás keretében.
A falu nagyon büszke erre az ereklyére. A katolikus temp-

Cserkészet
Február 22-e a világ cserkészeinek nem hivatalos
ünnepnapja. A cserkészet a világ legnagyobb gyermekés ifjúsági mozgalma, mely származástól, nemtől,
társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási
meggyőződéstől függetlenül mindenki számára nyitott.
Alapítójuk Lord Robert Baden-Powell of Gilwell ezen
a napon született 1857-ben. A cserkészet önkéntes,
vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom.
A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész
dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket
és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké
váljanak. A Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában
körülbelül 8.000 cserkész tevékenykedik, az ország
minden megyéjében. A cserkészet pedagógiai alapjai,
a kiscsoportos rendszer és cselekedve tanulás pedig
aktuálisabb, mint valaha. (hvg.hu)
Rendünk értékrendjéhez szorosan kapcsolhatóak a
cserkészet célkitűzései. Javaslatunk a két szervezet
kapcsolatfelvétele, egymás munkájának megismerése.
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy rendtársaink gyermekei
szívesen lennének cserkészek, ha lehetőségük volna a
szervezetet jobban megismerni. Következő számunkban
v. Turba László tkp. ad bővebb tájékoztatást ezzel
kapcsolatban.
V.T.

Kedves László Tibor!
(Fejér m. szkp.)
Köszönöm, hogy a tavalyi emlékünnepségünket megtisztelték jelenlétükkel és koszorút helyeztek el a honfoglalás
kori vitéz sírhelyénél. Az idei évben május 11-én tartjuk
emlékünnepségünket, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk
a rend tagjait. Különösképpen számítunk jelenlétükre, mert
nagylelkű adományozónk, vitéz Hajdú Szabolcs és kedves
párja Hajdú Zsuzsanna a képviselő-testületünk döntése
alapján ezen a napon vehetik át Vereb Tiszteletbeli Polgára
cím adományozásáról szóló oklevelet. Szeretném, ha együtt
ünnepelhetnénk és idén is számíthatnék a felvonuláson
való részvételükre. Kérem, szíveskedjék visszajelezni, hogy
mennyi fővel tudnának eljönni és helyeznének-e el koszorút?
Az együttműködés reményében üdvözlettel: Kerekes Erzsébet

MAGYAR VITÉZEK BÁLJA!
2014. február 15-én, 18.00 órai kezdettel

Várunk minden kedves Rendtársunkat, családjukat,
barátainkat Rendünk hagyományos éves báljára.
Helyszín: DANUBIUS HOTEL HÉLIA
Cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.
Közvetlenül a Duna parton a pesti oldalon,
szemben a Margitszigettel.
Jelentkezés:
v. Madaras Ágnes v.hdgy, tel.: 06-20-824-9506
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Akikre büszkék vagyunk!
V.Tokay (sz. Ágopcsa) Rozália Anna
mb.v.hdgy, Kolozsvár

Kolozsvárott élek, egy 7
gyermekes család 5. gyermeke és
fafaragó művész, számos egyéni
kiállítással. 3 éves koromban
a
gyermekbénulás-járvány
áldozata lettem. Jobb lábamra
rokkant maradtam. Bánatomra a
gyermekáldás elkerült. Szeretett
férjemet 14 éve vesztettem el.
A változások után, 1990től, sorstársaim megsegítésére
köteleztem el magam. Istentől
kapott keresztemet büszkén
viseltem és viselem. Istentől
kapott művészi tehetségemmel
nemzetem értékeit gyarapítottam, de az emberek megsegítését sem
hanyagoltam el.
1990. áprilisában hivatalos bírósági bejegyzéssel megalakitottam
a Magyar Mozgáskorlátozottak Társulatát.
Sajnos, a
„demokráciának” nevezett város atyafiai a „magyar”szóért,
anyagi támogatásban nem részesítettek. Közel 3 éve részesítenek
anyagi támogatásban, amelyből az idősek otthonának 3 hónap
gázszámláját tudom kifizetni. De ez is valami! Amint megismertem
a fogyatékkal élő sorstársaim sorsát, elhatároztam, hogy a magunk
„várát” ki kell fejlesszük, építsük, hogy magyar testvéreim számára
emberibb sorsot biztosíthassak.

Az idősek otthonának kis temploma,
ahol az itt élők rendszeresen misét hallgathatnak
E cél érdekében földterületet vásároltam művész-munkámmal
összegyűjtött saját pénzből, s egy otthon terveit készítettem elő.
Hosszú „verekedéssel” a várostól sikerült építkezési engedélyt
kieszközölnöm. Igaz, hogy az épület alapkőletételekor, 1996.
áprilisában, Magyarország akkori vezetői is jelen voltak, nagy
biztatással, hogy „egy ekkora tervet igenis fel kell vállalni és minden
anyagi támogatásban részesíteni fognak”. Amikor jelezni kezdtem,
hogy a munkálatok elkezdődtek, a sok igéretből semmi sem lett,
hátat fordítottak. Volt saját anyagi keretem, amellyel elkezdtem a
kivitelezést, a munkálatokat. Adományt kaptunk Felső-Ausztriából,
a bécsi Kamilliánus Rendtől, majd egyszerű emberek adakozásából
sikerült közel 5 év alatt fedél alá hozni a megálmodott szociális
létesítményt. Ez a létesítmény Szent Kamill nevét viseli, aki a
betegek, ápolók, idősek védőszentje. Az otthon 55 beteget lát el.
2001. októberétől 2013. októberéig 430 magyar rászorultnak
sikerült emberibb életet nyújtani. Szervezetünk önerőből tartja
fenn magát, ami nem egy könnyű állapot.

A félig-kész anya-gyermek otthon
Intézetünknek volt egy betege, akinek az volt az óhaja,
hogy nemzetépítő tervbe fektesse vagyonát. Az adományozó,
ismerte bővítési tervemet, amelynek alapgondolata: „az élet és
elmúlás ” együttes lelkiségét megvalósítani: életet adni a „nem
várt babáknak”, akik az otthonunkban nagyszülőkre találnak,
s az idős, esetleg magányos ember „unokákat” kap, így a kicsi
magyar gyermekek egészséges lelkülettel nőnek majd fel. A
földterületünk megengedte, hogy a cél érdekében tovább építsünk,
s adományozónk akaratát tiszteletben tartva felépítettük az Árpádházi Szent Erzsébet leányanya otthont, bölcsődét, óvodát és 20
szobával bővítettük a idősek részlegét. Az épület áll, jelentkezők

Az otthon néhány lakója: verssel-kiselőadással
köszöntötték a Szent Erzsébet-napot
már lennének, de az épületet
belülről, mivel „ruhátlan,” ki
kell pucolni, fel kell szerelni,
indításra elkészíteni. A Jóistenen
kívül más támogatónk nincs, az
„éléskamránk” kiapadt.
Rövid bemutatkozásom azt
mutatja, hogy egy civil szervezet
valóban dolgozott és dolgozik.
Egy rokkant ember is képes
földi csodákat teremteni. Van
egy szerény honlapunk, még
bővebb tájékoztatással; www.
szentkamill.ro Szeretnénk, ha Ünnepi szavalat
létrehozott vagyonaink idegenek
kezébe nem kerülnének.
Rendtársi üdvözlettel, s mély tisztelettel,
v. Tokay Rozália elnök, Magyar Mozgáskorlátozottak Társulata
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Rendünk nevében is fejet hajtunk a – mondhatjuk –
emberfeletti teljesítményért, amellyel v. Tokay Rozália a
nemzetet, a magyarságot menti az alig 15%-os magyar
lakosságra zsugorodott, egykor „kincses Kolozsváron”. Kérjük
mi is: ha vannak olyan egyének és civil szervezetek – Erdélyben,
Magyarországon – ill. szerte a világban - akik felvennék a
kapcsolatot v.Tokay Rozália nemzetes asszonnyal, a Vitézi
Tájékoztató szerkesztősége bővebb felvilágosítással szolgálhat,
ill. e lapunk 7. oldalán a Szent Kamill Idősek Otthonáról, ill.
a Szent Erzsébet leányanya-otthonról Szeretett Segítőtársak!”megszólítással bővebb információt találnak a segítséget nyújtani
tudók.
v. Soltész Gyula tkp. főszéktartó
							

hogy azért élünk itt és így, mert az Isten ide rendelt - és így rendelte
ezt el és ezt elfogadtuk. Ez a legjobb dolog, ami történhetett és
történhet velem. Ugyanakkor naponként szembesülni kell azzal,
hogy egyedül vagyunk a mindennapi gyakorlattal, mert a hit és
öntudat háttérbe szorul, pedig valójában mással az ember nem is
rendelkezik teljesen, és persze ezt nem választhatja meg.

Dél-Alföld TSZK, Békés megyei székkapitányság
Dr. v. Domonkos Veronika rendtársunk a Dél-Alföldi TSZK,
Békés m. székkapitányság tagja, - akit 2012-ben avattak vitézzé átvette gyógyszerészi diplomáját Szegeden és a szakdolgozatáért
kapott Novák István pályadíjat és pénzjutalmat.

Kimagasló tettek, kimagasló szorgalom – megalapozza a jövőt.
Gratulálunk nemzetes kisasszony elért eredményéhez és további
sikereket kívánunk!
v. Dékány Ágoston otkp.
V. Szen Péter református lelkipásztor, Horvátország
Megtisztelő felkérésnek igyekszek eleget tenni szerény írásommal.
Református, magyar lelkipásztor vagyok Horvátországban,
feleségemmel, aki szintén lelkész és öt gyermekünkkel
élünk Harasztiban, a négy szlavóniai magyar falu egyikében.
Arról kellene írnom, hogy vannak még magyar fiatalok, akik
konzervatív életvitelt folytatnak és munkálkodnak a magyarság
megmaradásán. Sajnos erről nem tudok sokat írni, csupán annyit,

Összehasonlítási alapom nincs, nem tudom, milyen ez
máshol, de itt gyönyörű. A falu, a gyülekezet egyszerű ritmusa,
emberközelisége - minden megpróbáltatás ellenére - naponként
eszköze az Úristennek, hogy megmutassa, mekkora áldás
részesei vagyunk. Senki nem megy el a másik ember mellett
köszönés nélkül, még a harag is gyorsabban csillapodik és
lelki és testi értelemben is táplál bennünket mindaz, amit ez a
kis közösség értékként, hagyatékként őriz és gyakorol. Együtt
élni a gyülekezettel, együtt gyászolni, betegséget elhordozni,
vigasztalni és együtt örülni, születésnek, keresztelésnek,
ballagásnak, konfirmálásnak, esküvőnek - együtt jár egy olyan
biztonsággal és bizalommal, amelyet ember, még ha lelkész is,
nem biztos, hogy megérdemel. Persze ott vannak azok a fájó,
megpróbáló pillanatok, amikor valaki kerüli a magyar nyelvet,
és figyelmeztetni kell, hogy beszéljen magyarul, vagy a magyar
ember nem megy be zárt helységbe „tökfödővel”. Ám ezért
vagyunk, hogy abból, amit kaptunk, azt gyakoroljuk és átadjuk,
nem csak akkor, ha lehet, hanem annak a módját is meg kell lelni.
Hihetetlen öröm, hogy a gyülekezetünk 15%-a gyerek és velük
lehet és kell is foglalkozni, még akkor is, ha ebben nincsenek
ideális körülmények.
A ma világában, amiben mindennek kerete, formája van, még annak
is, hogy éppen most ki és hogyan magyar - fontos mutatni a reánk
bízottaknak, hogy lehet boldogan is hitben élő magyar embernek
lenni. Áldjon meg benneteket gazdagon az Úr minden jóval!
v. Szenn Péter ref. lelkipásztor, Haraszti
Kedves rendtársunk szavain, mondhatjuk hitvallásán
elgondolkodhatunk… Örömteli azonban, hogy a magyar
nemzet egysége és együvé tartozása sok-sok ilyen jó ember
kezébe van letéve, mint akikről itt olvashattunk. Életünkkel,
munkánkkal, a tanulással, a mindennapi feladatok végzésével
mi is egyike vagyunk ezeknek. De nem mindegy, milyen
szellemiséggel, hittel tesszük mindezt. Erdély, TrianonMagyarország, Horvátország, Szlavónia – egy történelmi
földrajzi egység jelképei. Áldjon meg Titeket is a Mindenható.
v. Hunyadi László főkapitány
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Ausztria Törzsszék
hez való jog, mint a dél-tiroli népnek, vagy az észt, litván, lett,
horvát, szlovén, szlovák, koszovó-albán - sorolhatnám tovább
- népnek. Csak kérni és követelni kell.
Az Európai Unió már a délszláv válságban bebizonyította,
hogy alkalmatlan és tehetetlen válsághelyzetek kezelésére.
Nemcsak a tudás és a szükséges tapasztalat, de a politikai akarat is hiányzik. Az Európai Unió és a nyugati kormányok csak
akkor reagálnak, ha a stabilitás veszteségétől félnek, ha attól
tartanak, hogy a válsághelyzet veszélyezteti a saját gazdasági
vagy biztonsági helyzetüket. Más népek emberi jogi helyzete
nem érdekli őket. Európa sajnos nem az az értékközösség, aminek lennie kellene, és ami megfelelne az európai eszmének és
az európai kultúrának.”
Dr.v. Barki Éva Mária, v. Érczhegyi István Ausztria tkp. és Dr.
v. Papp Lajos professzor a TVR vitézavatásán
Dr.v Barki Éva Mária nemzetes asszony áldozatos munkáját a Vitézi Szék messzemenően méltányolta és saját jogon átsorolta a Rend vitézi állományába. Ezúton is megköszönjük nemzetes asszony következetes, rendíthetetlen
küzdelmét a magyarság érdekében, képviselve nemzetünk
ügyét nemzetközi fórumokon, vállalva előadások sokaságát
Magyarországon és külföldön egyaránt, hogy érdemi és
igaz tájékoztatást kapjanak az illetékes fórumok, valamint
mind a magyar, mind a külföldi média.
Isten adjon erőt további munkájához.
v. Dékány Ágoston otkp.
Dr.v. Barki Éva Mária nemzetközi emberjogi jogász korábbi nyilatkozataiból
„Ami Trianonban történt, és ami azt követően, 85 éve történik, az az önrendelkezési jog súlyos megsértése. Önrendelkezési jog nélkül nem lehet a szabadságjogokkal és a demokratikus politikai jogokkal élni. Ide tartozik a hazához való jog, és
az embereknek azon joga, hogy szabadon megválaszthassák a
politikai rendszert, amelyben élni szeretnének. Nem véletlen,
hogy az ENSZ mindkét emberi jogi egyezményében, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményében, illetve a
Gazdasági, Szociális és Kulturális Egyezmény 1. cikkelyében
rögzítve van az önrendelkezési jog, amely valamennyi EBESZ
záródokumentumban és számtalan ENSZ határozatban is alapvető szerepet kap. Trianonba nem lehet belenyugodni, ezt nem
lehet feldolgozni: a magyarságnak nap, mint nap szembe kell
néznie a megalázó helyzettel, amely hosszú távon nem javul,
hanem rosszabbodik.
A koszovói példa mutatja, hogy az önrendelkezési jog, amely
számtalan ENSZ határozatban és más nemzetközi okmányban,
mint alapvető jog szerepel, és amely az ENSZ két emberi jogi
Nemzetközi Egyezményokmány óta kodifikált, írásos normává
vált, nem csak üres elv, hanem elérhető cél.
Az önrendelkezés minden népnek jár. A magyarság a Kárpát-medencében nemzet, és nem kisebbség – sőt, államalkotó
nép ezeréves közös történelemmel és kultúrával. Egy számszerűleg kisebbségbe került nép sem veszítheti el a jogi kvalifikációt mint nép. Tehát a magyarságnak is jár az önrendelkezés-
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Erdély Törzsszék
Tisztelet a székely vértanúk előtt
A TVR Bardoc-Miklósvárszéki alegysége a Makk-féle ös�szeesküvés székely vértanúira emlékezett 2013. május 26-án
az erdővidéki Bibarcfalván. A Bartalis Ferenc, Benedek Dániel és Bertalan László bibarcfalvi vértanúk emlékére állított
kopjafa leleplezésére és az azt követő megemlékezésre a délelőtti református istentisztelet után került sor a Bartalis Ferencről elnevezett iskola udvarán. ”A szabadságról soha nem
szabad lemondani!”/ Kádár Gyula/ mához szóló üzenetét fogalmazták meg a megemlékezők beszédeikben. - Az új szabadságharc előkészítői az 1849-es véres megtorlások ellenére fegyveres
felkelést szerveztek, hogy felszabadítsák a magyar hazát az osztrák uralom alól. A Várady József vezette székelyföldi mozgalom
nyolc mártírja közül három bibarcfalvi volt: Bartalis Ferenc 41
éves református székely kisbirtokos, született 1813-ban, négy
gyermek apja. 1854. április 29-én a sepsiszentgyörgyi Őrkő alatt
az osztrák önkény által felállított bitófán halt vértanúhalált. Benedek Dániel 26 éves földműves, született 1828-ban Bibarcfalván,
kicsi gyermekét és fiatal feleségét árván hagyva, a marosvásárhelyi Postaréten felállított bitófán halt vértanúhalált 1854. május 27-én. Bertalan László 24 éves honvéd, született 1830-ban
bibarcfalvi református családban. Fiatal életét adta Benedek
Dániel mellett a marosvásárhelyi Postaréten a magyar szabadságért. Emlékük legyen áldott! - A székely törzsszéket képviselő
Sóvidék-Szováta, Csík- és Udvarhelyszék, valamint Háromszék
és Bardoc-Miklósvárszék képviseletében jelen lévő rendtársak a
TVR zászlaja és a székely zászló alatt vonultak a megemlékezés
színhelyére. V. Lázár Elemér otkp. a Magyar Hiszekegy hitvallásával és a Magyar Himnusz közös éneklésével nyitotta meg
a rendezvényt. V. Kádár Edit vitézi hadnagy szülőfaluja három
vértanújára emlékezett, majd Bartha Imre VRNT a székely zászlós Olasztelekről Wass Albert Véren vett ország c. költeményével
rótta le kegyeletét a magyar szabadságért életüket áldozó hősök
előtt. - A megemlékező beszédek sorát Kádár Gyula sepsiszentgyörgyi történész, író a Székelyföld határán /2010/, Székely hazát akarunk /2011/, Múltunk kötelez /2012/, valamint a Székely
vértanúk /2013/ legújabb kötetek szerzője nyitotta meg. Beszédében a bibarcfalviakat Erdővidék legbátrabb lakóinak nevezte,
hiszen az összeesküvés nyolc mártírja közül hárman kerültek ki
ebből a kis faluból, akik az alig lezárult szabadságharc után már
egy új hadsereg megszervezésén dolgoztak. „A bibarcfalviak tudták, hogy a szabadságot sohasem adták ingyen, érte küzdeni kellett.” Mához szóló üzenetében hangsúlyozta: székely jövő csak
az autonóm Székelyföldön létezhet. A régiósítás során semmilyen
elvtelen egyezséget nem szabad elfogadni: sem a hat megyés,
sem a más megyével kiegészített régióba nem szabad betaglalni a
Székelyföldet, hiszen így nem leszünk többségben. A bibarcfalvi
Szabó Miklós VRNT, a Székely Nemzeti Tanács széki elnöke
beszédében a cselekvés fontosságát hangsúlyozta úgy a múltban,
mint a jelenben. A kinyilvánított népakaratot, Székelyföld területi
autonómiáját meg kell valósítani rövid időn belül. – V. Benkő
Emőke Bardoc-Miklósvárszék székkapitánya, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, a három székely vértanúra emlékezve, a mához szóló üzenetében kiemelte:”Sorsuk nemcsak arról szólt, hogy
szántottak, vetettek, gyermekeket neveltek, hanem arról is, hogy
mindig érdemes küzdeni. Tudták, hogy életükhöz, a teljes élethez
hozzátartozik Isten és családjuk mellett a magyar haza hűséges
és becsületes szolgálata. A magyar nemzet legjobbjainak szívéből azóta sem halt ki a szabadság vágya: örökös szabadsághar-

cos küzdelmünk a bizonysága ennek! Közel 160 év telt el azóta:
birodalmak omlottak össze és születtek újak, de Magyarország,
bár csonkán, a székely nép, bár idegen megszállás alatt, de ma is
él! Minden hatalmi erőszak ellenére előbb-utóbb kivívja a szabadságát! Legyen ez a kopjafa intő jel, emlékeztető és biztató: A
szabadságról soha nem szabad lemondani! - A v. Szabó Pál által
faragott kopjafát Székely Lajos helyi református lelkész áldotta meg. A megemlékezést a kegyelet koszorúinak elhelyezése
és a Székely himnusz közös éneklése zárta.
v. Benkő Emőke szkp., Bardoc-Miklósvárszék
„Azok, akik alszanak, felébredjenek!” - Trianoni felvonulás Kézdivásárhelyen
A TVR Kézdiszéki csoportja június 4-én részt vett a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) által szervezett trianoni
felvonuláson és megemlékezésen. A felvonulók székely, magyar
és az általuk képviselt szervezetek zászlóival, valamint a Vesszen
Trianon! táblákkal és kiáltásokkal haladtak végig Kézdivásárhely
utcáin, majd a volt székely katonanevelde előtt állapodtak meg. A
TVR tagsága – a többi megemlékezővel együtt – lelkesülten hallgatta Tóth Bálint, a HVIM erdélyi szóvivője által mondott bátor
beszédet, valamint Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! és
Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című versét.
Tüntetés a régióátszervezés ellen
A TVR Kézdiszéki csoportja Kézdivásárhelyen a július 20-ra
időzített, régióátalakítás elleni tüntetésen vett részt, amelyet több
helyi civil szervezet és párt közösen szervezett. V. Salamon Balázs székkapitány mozgósította a tagságot és a széki zászló alatt
a vitézek július 20-án este fél nyolckor a kézdivásárhelyi Sportcsarnok előtt gyülekeztek, innen vonultak át a többi tüntetővel
együtt a Gábor Áron térre. A július 20-ra tervezett figyelemfelkeltő akciót a Kézdiszéki csoport magáénak érezte, hiszen a román
kormány által körvonalazott régióátszervezési tervek alapvetően
sértik a székelyföldiek érdekeit, az erdélyi magyarság a Bukarestben tervezett közigazgatási átalakításnak csak vesztese lehet.
v. Ambrus Ágnes v.hdgy
Szobrot avattunk Gyimesbükkön
2013. augusztus 17-én avattuk
vitéz Sebő Ödön
határvadász főhadnagy bronzba
öntött mellszobrát Gyimesbükkön a Deáky
Panzió udvarán
több száz érdeklődő jelenlétében.
A szobrot v. Csák Attila szkp., pátyi szobrászművész készítette. A felemelő és méltóságteljes ünnepségen jelen voltak a
Történelmi Vitézi Rend legmagasabb rangú magyarországi és
erdélyi képviselői.
Az egybegyűlteket v. Deáky András köszöntötte, majd ünnepi beszédek hangzottak el. Vitéz Sebő Ödönt, aki 1944-ben őrs-
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parancsnokként a gyimesbükki határátkelő védelmét látta el, v.
Soltész Gyula főszéktartó tkp. méltatta. A szobrot a TVR főkapitánya, v. Hunyadi László és v. Deáky András leplezték le, a
felszentelést és a szobor megáldását pedig Salamon József atya,

Gyimesbükk plébánosa végezte, aki Sebő Ödönre emlékezve beszédét egy Vörösmarty idézettel kezdte: „Emlékek nélkül népeknek
híre csak árnyék.” A fenti idézet feleletet adhat arra, mi késztetett
bennünket, gyimesieket, csíkszeredaiakat és magyarországiakat

arra, hogy Sebő Ödönnek szobrot állítsunk. Mi, a Szoborállító Bizottság tagjai, Gál Péter ötletgazda, v. Kovács György, dr. Hamza
Irénke, dr. Hamza László, Ferenczes István, Mihók György és jó-

v. Sebő Ödön fia, Sebő Ferenc
köszönetet mond az édesapja emlékét ápolóknak

magam, hiszünk abban, hogy ezzel tartoztunk Istennek, a Hazának
és embertársainknak. Sebő Ödönre még emlékeznek Gyimesbükkön. Katonái közül ketten még élnek és a „Halálra ítélt zászlóalj”
című könyvének köszönhetően egyre nagyobb azoknak a tábora,
akik felkeresik az „ezeréves határt” és bejárják azokat a helyszíneket, amelyeket nyáron lóháton, télen pedig sítalpakon járt be Sebő
Ödön. Nekünk, kiszolgáltatottaknak, kisebbségben élőknek kötelességünk, de felelősségünk is, hogy a megsemmisítő, lehengerlő
túlerővel szemben utolsó csepp vérünkig védjük értékeinket, szülőföldünket, családunkat, embertársainkat, nyelvünket, hitünket és
azt a hatalmas tudáshalmazt, melyet őseinktől örököltünk. Védve
a Gyimesi-szorost és az ezeréves határt, a Magyar Hazát, ezt tette
Sebő Ödön is. Valahányszor Gyimesbükkön álló mellszobrára nézünk, ez jusson eszünkbe.
Örvendek, hogy sokak tetszését megnyerte a Sebő szobor és,
hogy az avató ünnepség is méltóságteljesen zajlott le. Köszönöm,
hogy jelenlétükkel emelték az esemény ünnepélyességét. Amint
mondottam, az elmúlt 5-6 esztendőben sok szép dolgot sikerült
megvalósítanunk Gyimesbükkön, aminek köszönhetően zarándokhellyé vált az ezeréves határ, de erről Önök is meggyőződhettek. Mindezt csapatmunkával, határon átnyúló összefogás eredményeként értük el; én csak egyike vagyok a kezdeményezőknek.
Nagyon sok erdélyi és magyarországi adományozó szíve-lelke és
pénze van mindabban, amit megvalósítottunk.
v. Deáky András, Gyimesbükk
Az 1100 éves határon az emlékhelyekhez már olyan programok
kapcsolódnak, amelyek révén személyes részvétellel idézik fel a
történelmi eseményeket: Ugra-patakában a v.Sebő Ödön állíttatta kereszt újra-állítása és felszentelése; szentmise a „Sebő Ödön
keresztjénél”; a 32-es határvadászok emléktúrája a Hidegségből
Csíkszentdomonkosra; itt megemlékezés a Kárpátokban harcolt
katonákról. Az emléktúra lovas változatát is megszervezték. A
Kontumáci kápolna újjáépítése, az itt hősi halált halt katonák márványtábláinak elhelyezése, a Magyar Királyság e határvidéke utolsó vámházának újjávarázsolása, a Deáky Panzió magyar-székelycsángó vendéglátása, a Rákóczi vár fenséges romjainak megóvása,
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a Bilibók-tetőn küzdők emlékére állított emlékkő – és most, a Gyimeseket
védő, a szent magyar határt figyelő katona, mely 1944. óta az első felállított
katona-szobor – az összefogás, az egy
hazában élők történelmének tisztelete,
a hazaszeretet és hűség mindenkori
jelképei. Amelyek addig élnek, amíg
hazafiak keresik fel e magyar vér áztatta földet, s keresik a kapcsolatot az
itt hűségben élőkkel.
V.T.
Megemlékezés az Úz-völgyében
Huszadik alkalommal emlékeztek a hazájukat, szülőföldjüket védő székely-magyar honvédekre, akik az 1944. augusztus
24-i szovjet vérbetörés napján, és az azt követő hetekben vesztették életüket az Úz-völgyében. A helyi, korábban elhanyagolt
temető két évtizede zarándokhellyé vált. Szimbolikus emlékmű, kopjafák, kő- és fakeresztek egész sora emlékeztetnek a
szomorú napra.

Székelyföldi és magyarországi zarándokok, hagyományőrzők
emlékeznek és emlékeztetnek a keleti magyar határ legvéresebb
csatájára az Úz völgyében, ahol bajtársaik és felmenőjük az életüket adták hazájukért. Ma már kevesen élnek azok közül, akik
részt vettek az Úz-völgyi harcokban. A Keleti-Kárpátok ma is
megközelíthető hágója,
az egykor virágzó fatelep
az évforduló időszakában
ismét megtelik élettel. A
megemlékezés alkalmat
nyújt arra, hogy fiatalok
és idősek együtt elevenítsék fel a történelmet. Az
ökumenikus istentisztelet
után a zarándokok megkoszorúzzák az elesett
katonák emlékére állított
emlékművet.
A Történelmi Vitézi
Rend sepsiszéki tagjai is v. Füredi Gábor SZKP,
évek óta részt vesznek a
Úz völgyében
zarándoklaton, ahol nem

egy érdemszerző előd harcolt, vagy ha kellett, adta életét a Hazáért. Az idei megemlékezésen részt vett vitéz Füredi Gábor is,
Békés megye székkapitánya, aki saját faragású kopjafa állításával
emlékezett a völgyben harcoló érdemszerző édesapjára.
A több, mint félszáz huszár felvonulása, valamint a Történelmi Vitézi Rend tagjainak fegyelmezett és rendezett sorai
kegyeletteljesebb és katonásabb tiszteletadást kölcsönzött a megemlékezésnek, amely évről-évre több zarándokot vonz a KeletiKárpátok szorosába. Az elesett hősök emlékművének megkoszorúzása után a vitézek lerótták kegyeletüket néhai v. Kajcsa András
m. kir. honvéd kopjafája előtt, aki 1944. augusztus 26-án halt hősi
halált. Leszármazott családtagjai és várományosai helyezték el
kopjafája előtt a megemlékezés koszorúját, Sepsiszék állományának és a szentivánlaborfalvi férfi dalárda tiszteletadása mellett.
Szerkesztette v. Nagy Zoltán Sepsiszék szkp,
az erdély.ma nyomán
KOPJAFAAVATÁS A SÓVIDÉKEN		
Szováta-Sóvidék vitézei újra emlékhelyet hoztak létre

2013. szeptember 15-én Szovátán, a tyúkászhegyi rk. kápolna környékén kopjafát állítva az ismeretlen katona emlékére: az
egységektől leszakadozott magyar és német, ismeretlen katonák
emlékére, akiket a román önkéntes és szovjet csapatok mészároltak le 1944 szeptemberében. Az 1944. szeptember eseményeit
Józsa András helytörténész ismertette a jelenlévőkkel. Ünnepi beszéde hangzott el vitéz Lázár Elemérnek, Erdély országos
törzskapítányának és Péter Ferencnek, Szováta város polgármesterének. A kopjafa megszentelését és megáldását Köllő Tibor
plébános és Baczoni Sándor lelkész végezte. Az ünnepségen
részt vettek az erdélyi vitézi székek képviselői és tagjai, akik
koszorút helyeztek el a kopjafánál; valamint a 15. Mátyás huszárezred hagyományőrző szovátai csapatának tagjai és Szováta
város lakói.
Megköszönjük Köllő Tibor plébános úrnak, hogy engedélyezte a kopjafa elhelyezését a tyúkászhegyi kápolna környékén és
köszönetet mondunk az ünnepi szertartás elvégzéséért. Külön
megköszönjük vitéz László János v.hdgy úrnak ötletét a kopjafa
elkészítésére és annak elhelyezésére.
v. Bocskai István szkp.
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V. Lázár Elemér Erdély otkp. emlékbeszéde
a sóvidéki kopjafa-avatáson
Rendkívüli eseménynek vagyunk részesei, mert megemlékezünk azokról a kiszolgáltatott katonákról, akiknek 69 éve ezen a
tájon gyilkos kegyetlen civilek és erőfölényben lévők, nyereségvágyból kioltották védtelen életüket. Kik estek áldozatul ezeknek
a borzalmaknak: magyar és német katonák. A vesztesek, a mi
véreink. Azok, akiknek hamvai itt, vagy a közelben porladnak,
s akikre most kegyelettel emlékezünk. Elrepült közel 70 év és
felcsillant egy fény, a remény sugara és megadatott a lehetőség
arra, hogy megünnepeljük annak az emlékhelynek a létrehozását, melyet az önzetlen, jószándékú vitézek – utódok - ebben a
távlatban hoztak létre, jelet alkotván hőseinknek. Horváth László
verse kapcsolódik ide:
„Nem lehet ott a föld rabok hazája,
Hol hősi vér hullt annak szent halmára.
Hőseink csontjait takarja e sírhant,
S annak ki síri álmot alszik itt alant.
Hont és népet védett hulló piros vére,
Szálljon örök áldás dicső hős nevére.
Honfi, ki élsz, halld, mit mond e sírhalom.
Szeresd hőn e népet s védd meg e drága Hont.
Harc a szabadságért meghozza a békét,
Tiszteld, s ápold, míg élsz a hősök emlékét.”
Jóisten, segíts meg, hogy időtlen időkig megmaradjon kopjafánk, hálánk jele vitézeink féltett kincse. Ezúton köszönöm v.
László János v.hdgy., v. Bocskai István szkp. uraknak, vitézeinknek és mindenkinek, aki segítségünkre volt ezen emlékhely
létrehozásában.
EMLÉKTÁBLA-AVATÁS SZOLNOKON,
2013. szeptember 1.
Mi, a TVR Erdély
törzsszéke évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy
a Székelyföldről származó, Horthy kormányzó úr
törzstisztjeinek - bárhová
kerültek is a nagyvilágban
- emléktáblával tisztelgünk. Így került sor a vitéz primor szotyori Nagy
iker-fivérek: Gyula és Áron eméktáblájának elhelyezésére, leleplezésére Szolnokon, mivel Áron az egyik testvér, itt Szolnokon
élte élete utolsó napjait és itt is hunyt el 1962-ben. Vitéz primor
Nagy Gyula és Áron az erdélyi Sepsiszentgyörgy közelében fekvő Sepsibesenyőn születtek 1887. január 6-án. Székely emberhez
illően fiatalon katonai pályára lépve elvégezték a Honvéd Ludovi-

A székely katonahősök leszármazottai az ünnepségen

ka Akadémiát, majd Horthy kormányzó úr idején a pályán felfele
haladva törzstisztekké váltak. Mindvégig becsülettel szolgálva hazájukat, nemzetüket. Mi, a határon kívül rekedtek,vitézek és ezek
leszármazottai szeretettel és kegyelettel gondolunk hőseinkre, akik
életüket áldozták, vagy bármilyen jó cselekedetet hajtottak végre
hazánk felemelkedéséért. A Jó Isten nyugtassa őket.
Papp Mihály Mi Atyánk imája:
Mi Atyánk, Úristen, tekints le a földre
Egy bűnbánó nemzet térdel könyörögve…
Milliók ajkáról esdő ima rebben
Mi Atyánk, Úristen, ki vagy a mennyekben,
Add, hogy hazánk újra szabad, nagy lehessen. Ámen”
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Megköszönöm Szolnok város polgármesterének, Szalay Ferenc úrnak és helyettesének, Szabó István úrnak, Lamos Imre
dandártábornok helyőrségparancsnok úrnak, Máté György esperes úrnak, aki a felszentelést végezte, Horváth István úrnak, a
NIKÉ Kft. tulajonosának, Szentmártoni Szilárd úrnak, Dr. Mészáros Mátyás igazgató únak, Dr.v. Kontra Jenő egyetemi tanár
úrnak, v. Tolnai Eta úrhölgynek, v. Szerencsés Sándor városi
képviselő úrnak hozzáállásukat és segítségüket a tábla elhelyezésében, s mindazoknak, akik bármilyen formában támogattak.
Köszönöm az erdélyi, hazai, rendtársaimnak, hozzátartozóknak
és ünneplőknek, hogy anyagiakat és időt nem kímélve eljöttek
erre az eseményre. Isten áldjon meg mindenkit!
v. Lázár Elemér otkp. Erdély

ki falu emlékezetében. A 24. alkalommal tartott megemlékezésen az Ajtai Abód Mihály Iskola tantestületének és a
diákságnak, a TVR népes képviseletének és a vendégeknek köszönhetően meglehetősen népes emlékező közönség
gyűlt össze a református imateremben. 19 fő sepsiszéki és
8 fő Bardóc-Miklósvár széki rendtársunkkal vettünk részt. Az

Főhajtás a szárazajtai mártírok előtt

Gavril Olteanu csapatának 1944. szeptember 26-i vérengzését
Szárazajta népe nem
tudja, nem akarja feledni. Elekes Lajos, Gecse Béla, Nagy András,
Nagy D. József, Nagy
Sándor, Málnási József,
Németh Gyula, Németh
Izsák, Szabó Beniám,
Szép
Albert,
Szép
Albertné Málnási Regina, Szép Béla és Tamás
László mártíromsága
élénken él az erdővidé-

istentiszteleten és azt követően az 1994-ben emelt, Vargha Mihály szobrászművész által alkotott emlékműnél a helyiek közül
sokan hiányoztak. Erre utalva Bartalis Sz. Pál református tiszteletes elmondta: ebben minden bizonnyal szerepet játszik az
is, hogy az elmúlt napokban egy román párt képviselői járták a
falut, s próbálták rávenni az embereket, hogy ne vegyenek részt
a megemlékezésen. Az Eszter könyvéből vett igére alapozott
beszédében a lelkipásztor a Krisztus előtt fél évezreddel élt zsidók történelme és a mi mindennapjaink közt vont párhuzamot.
A bibliai népet akkor a perzsák tartották fogva, minket pedig
hol a török, hol az osztrák, s immár közel száz esztendeje a
román hatalom. Ahogy a perzsáknak a zsidók, úgy a mai hatalomnak az országban élő több nemzetiség közül csak egy, a magyar szálka a szemében. Nem fogadják el, hogy nem vagyunk
hajlandók elveszejteni önmagunkat, feladni hagyományainkat,
nyelvünket, történelmünk igazságát, s kedvükre beolvadni. Az,
hogy vagyunk, üzenet a holnapnak is: mi magyarként akarunk
megmaradni – mondotta a tiszteletes. Az emlékezők a nagybaconi fúvósok kíséretében vonultak az iskola előtt álló bazaltoszlopos emlékműhöz. Nagybacon polgármestere, Simon András rövid beszédében úgy fogalmazott, Szárazajta népe képes
a megbocsájtásra, ám a feledésre nem. A jóistent arra kérte, ne
engedje, hogy a világban a gyűlölködés teret hódíthasson, s a
Szárazajtán történtekhez hasonló borzadalmak megismétlődhessenek. Márton Árpád képviselő is a gyűlölködés elharapózását ítélte el: nem szabad hagyni, hogy a közösségeket megsebző
és megnyomorító viszály, a marakodás és az ellenségeskedés
győzedelmeskedjen. A TVR erdővidéki székkapitánya, v. Benkő Emőke arra biztatott, hogy egyetlen pillanatra se mondjunk
le az igazság keresésről. „Mártírjaink emléke kötelez, nem
állhatunk tétlenül, tennünk kell szabadságunk kivívása érde
kében. Készüljünk a Székelyek Nagy Menetelésére, legyünk
minél többen, hogy megmutathassuk, mi mindannyian egyek
vagyunk, mindannyian egyet akarunk!” – mondotta a nyugalmazott tanárnő. V. Kajcsa Tibor, a TVR Sepsiszéki szék tagja a
vérengzésre írt versét szavalta el a mártírok emlékműve előtt.
A megemlékezés nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével és a
kegyelet koszorúinak elhelyezésével ért véget. (A Háromszék
napilap nyomán)
v. Nagy Zoltán szkp. Sepsiszentgyörgy
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Október 23-i megemlékezés Baróton
A TVR Bardoc-Miklósvár-széki képviselői október 23-án részt
vettek a baróti Petőfi utcai 56-os kopjafás emlékműnél szervezett
megemlékezésen és koszorúzáson. Történelmi áttekintővel, ünnepi beszéddel emlékeztek azokra a hősökre, akiknek szíve 1956-ban
együtt dobbant a magyar szabadságra vágyakozókéval. A TVR
Bardoc-Miklósvár-széki alegysége által 2010-ben állított kopjafán 58 név hirdeti a helyiek szabadságszeretetét, azt a meglátást,

hogy másként is lehet gondolkodni, másként is lehet elképzelni a
világot. A megemlékezés színvonalát emelte a Zathurecky-kórus
műsora, valamint rendtagunk, v. Kardos Győző: 1956. Négy éves
voltam... c verse. A kegyeletteljes koszorúzás után az emlékezők
a Székely Himnusz eléneklésével zárták a rendezvényt.
v. Kádár Edit v. hdgy, Bardoc-Miklósvár-szék

Nagykárolyi Alcsoport

Vitézi portré: vitéz Sikolya Imre rendtársunk
Sikolya Imre vitézi várományosunkkal nagykárolyi lakásában beszélgettünk
a közelgő vitézavatás
apropóján. A család
1463-ban Mátyás király uralkodása alatt
szerzett nemességet,
kiváltságlevelüket és
címerüket ma is nagy
becsben őrzik.
- Vitézi felmenőkkel
büszkélkedhet,
meséljen a családról,
az édesapjáról - Édesapám, vitéz Sikolya
József 1894-ben született Nagykárolyban.
Tizennégy testvére volt,
Az édesapa vitézavatása
de közülük csak kilenc
érte meg a felnőttkort. Az első világháborúban az olasz fronton szolgált, ahol hegyi hadműveletekben vett részt. Feladatuk az volt, hogy
elvágják az olasz csapatok élelem- ill. lőszerutánpótlását. A sikeres
akció után őt is kitüntették. Szerepel az Erdélyi ezredek a világháborúban c. kiadványban, ahol egyebek mellett a következőket olvassuk
róla: „1915-től az olasz fronton küzdött. Asiago mellett és a tiroli
fennsíkon hősies magatartást tanúsított. Háromszor sebesült. Száj-,
ajak- és karlövést kapott.”

- Milyen kitüntetéseket kapott az édesapja? - Megkapta a
Bronz Vitézségi Érmet, 2 alkalommal az Ezüst Vitézségi Érem II.
osztályát, majd az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályát is, a Károly
Csapatkeresztet, Sebesülési Érmet, ill. a Magyar Háborús Emlékérmet sisakkal és kardokkal. A legnagyobb kitüntetés akkor érte,
amikor 1941. november 19-én Szatmárnémetiben vitézzé avatták.
- Milyen változást hozott a család életébe a vitézzé avatás?
- Édesapám tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett, elismerték a városban. Kinevezték a nagykárolyi városi villamos művek
vezetőjének. Ezen kívül anyagi hasznot is hozott, hiszen a Vitézi
Rendbe való felvétellel vitézi telek járt, esetünkben ez 20 hektár
szántóföldet, 5 hektár erdőt, 5 hektár legelőt és házat jelentett.
Ezeket a háború után berendezkedő új hatalom elkobozta.

- Nem az édesapja volt az egyedüli vitéz a családban - Valóban, László bátyám 1942-ben lett a Rend önálló tagja, édesapám
várományosaként. Ő motorkerékpáros kiképzést kapott, az orosz
fronton csapatösszekötő volt. Soha nem tért haza a háborúból.
Máig nem tisztázott, mi lett a sorsa, a halálát igazoló hivatalos értesítést nem kaptunk a honvédségtől. Nemrég az interneten böngészve fedeztem fel egy Kazakisztánban élő embert, aki a Sikolya
nevet viselte. Talán a véletlen műve, mindenesetre eljátszottam a
képzelettel, hogy bátyám túlélhette a háborút, s valahol messze
földön új életet kezdett, családot is alapított. De ez csupán fantázia.
- Hogyan alakult az Ön sorsa? - 1944. november 6-án a
GPU ügynökei összegyűjtöttek 13 nagykárolyi kamaszt, közöttük engemet is, és koholt vádakkal internáltak. Két társammal
Borovicébe kerültünk. Egy év múlva térhettem haza. 1947-ben
érettségiztem, majd felvételt nyertem a kolozsvári Mezőgazdasági Egyetemre. Itt ért a következő megpróbáltatás: mikor az
első évet befejeztem, osztályidegennek nyilvánítottak, és mint
„horthysta csemetét” kizártak az egyetemről. Büntetésem része
volt, hogy román katonai szolgálatra vittek Ramnicu Valcea-ra.
Mindennek ellenére hálás vagyok, mert minden nehézség mellett
az Isten megáldott egy hűséges hitvessel, van egy nagyszerű fiúnk és egy csodálatos unokánk, akikre büszkék vagyunk.
A beszámolót összeállította,
az interjút készítette: ifj. Geréb Miklós VRNT
A Székely Hírmondó napilapban megjelent Bedő Zoltán írása
nyomán:
Az 1848–49-es szabadságharc hőseire, az 1849. október
6-án, Aradon a bosszú és elrettentés szándékával kivégzett 13
vértanúra emlékeztek Háromszéken
Az alkalomhoz illő ünnepélyességgel, visszafogottan, de ha-

2013/2.21
VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ
elé. A megemlékezést követően az Antal Árpád András polgármester felhívására az emlékező tömeg átsétált a közeli 1848-49es emlékműhöz, ahol egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket
az elesett hősök előtt.”
v. Nagy Zoltán szkp.

gyatékukat egyértelműen felvállalva, büszkén emlékeztek Sepsiszentgyörgy kegyelettisztelő lakosai az 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar honvédtisztre és Batthyány Lajos miniszterelnökre a tiszteletükre állított kopjafáknál. Az ünnepélyes főhajtás
a megyeszékhelyen tartózkodó Bródy János Ha én rózsa volnék
c. dalának a szerző általi eléneklésével kezdődött. Ezt követően a
Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyerekkórusának
előadásában katonadalokat, Könczey Csaba belvárosi református
kántor ajkáról pedig egy siratót hallgathatott a szép számú, de
a város magyar lakosságához mérten mégiscsak kevésnek bizonyuló tömeg.
Dutka Ákos Október 6. című versét Pünkösdy Zsolt, a Székely
Mikó Kollégium diákja adta elő. Balázs Antal ny. tanító az egybegyűlteket honfitársainak szólítva köszönte meg a jelenlétet, ugyanis meggyőződése szerint az általa kifaragott és a téren felállított 13
kopjafa is a magyar nemzethez való tartozás tudatát erősíti.

Marosvásárhelyen, a Petőfi-szobornál a TVR, a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Jobbik Magyarországért marosszéki csoportja és az Új Magyar Gárda Székely Szakasza közösen
emlékezett az aradi vértanúkra. A megjelent szervezetek nevében
beszédet mondott a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke, Osváth Attila. A felszólaló beszédében hangsúlyozta, hogy
Marosvásárhelyen, az egykori székely fővárosban különösen fontos, hogy a magyar lakosság a köztereken nyilvánosan ünnepelje a
jeles évfordulókat. Ezt azért tartja fontosnak, emelte ki, mert fontos
láttatni, hogy a ma élő emberek leróják kegyeletüket történelmünk
nagyjai előtt, vállalják magyarságukat, jelképeiket. Az alelnök kiemelte, hogy „merjünk azok lenni, akik vagyunk, és ne lankadjunk
a minket megillető jogokért folytatott küzdelemben. Mert mi Marosvásárhelyen is itthon vagyunk!” A szónok hangsúlyozta, hogy
az aradi vértanúk azt példázzák, hogy bár az életükbe került, mégis
győztesek lettek, legyőzték a halált, mert emlékük ma is él, hősök
voltak, mint annyian mások is, a mindig túlerővel megküzdő magyar hazafiak. A koszorúk elhelyezése után a magyar és a székely
himnuszok eléneklésével zárult az ünnepi megemlékezés. A TVR
nevében Szabó Emese VRNT és v. Erdős József koszorúztak.
Kézdivásárhelyen október 4-én a TVR kézdiszéki csoportja
a Nagy Mózes Líceum udvarán az önkormányzat és a líceumok
által szervezett emlékező ünnepségen vett részt. Az ünnepség részeként a Nagy Mózes Líceum épülete falára felkerült Sujánszky
Eusztáknak, az aradi vértanúk gyóntatópapjának, a kantai iskola
egykori tanára domborműve mellé Vetró András szobrásznak a
13 vértanú tábornok gipszbe öntött domborműve is. Bejan András történelemtanár, a Nagy Mózes Elméleti Líceum igazgatója
felidézte az 1849. október 6-i szomorú eseményeket, a diákok
alkalomhoz illő műsort adtak elő, majd imát mondott Beder Imre
ref. lelkész. A domborműveket Lukács János, a kantai Szentháromság plébániatemplom segédlelkésze szentelte meg.
v. Ambrus Ágnes v. hdgy.

FELVIDÉK

2013. június 26. Dunaszerdahelyen tartott előadást „Nincs
határ, csak akarat és hit!” címmel Hodossy Péter VRNT
rendtársunk, melynek a pakátját mutatjuk be.

Arra kért mindenkit, valahányszor az emlékmű előtt halad el
a város területén, hajtson fejet előtte, mert anélkül az mit sem
ér. Végezetül azt kívánta, hogy október 6-a erősítse bennünk a
magyarságtudatot, hiszen ahhoz a néphez tartozunk, amely közel
165 évvel ezelőtt is a szabadságért bontott zászlót, és amelyért
a 13 aradi vértanú élete utolsó pillanatáig hű maradt, vállalva a
halált. Ft. Szabó Lajos címzetes kanonok az 1949 októberében
történtekre emlékezve kidomborította, a magyar honvédtisztek
haláluk vállalásával hitükről és a szabadság eszméjének igazáról
tettek tanúságot, hazaszeretetből örök példát állítottak az utókor
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KANADA TSZK
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) a hagyományokhoz híven a torontói St. Erzsébet Katolikus Templom
nagytermében tartotta a Hősök Napi megemlékezést 2013.
május 26-án. A műsor végén v. Majthényi László Kanada törzskapitánya mondta az ünnepi beszédet. Megemlékezett a sok
ezer hősi halottról, akik a „hazáért mindhalálig” - gondolattal,
ezeréves történelmünkhöz hűen életüket áldozták a haza oltárán. Az ő megdicsőült emlékük előtt állunk meg minden évben,
hogy kegyeletes hálával színt valljunk hősiességük mellett.
Megemlékezett arról, hogy nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik a hadifogságban, a szovjet gulágokban reménytelen
körülmények között szenvedtek és haltak meg. Ünnepi beszédét azzal fejezte be, hogy ezen a napon hősi halottainkra em-

BUDA TSZK
Beszámoló
2013. 04. 13-án Buda TSZK állománygyűlése a Budavári Művelődési
Házban. A vállalt és elvégzett törzsszéki munka részletes ismertetésével, az
előttünk álló feladatok felvázolása után
ismertettük a Rákóczi Szövetség felhívását: A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én
ellenszavazat
nélkül
fogadta el,
hogy ezentúl
április 12-e a
Felvidékről
kitelepített
m a g y a r o k Állománygyűlés
emléknapja v. Czékus Miklós v. hdgy.kitüntetése
lesz.
2013. 04. 12. Az emléknap alkalmából a Rákóczi Szövetség
a Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták részére
irodalmi- és történelmi pályázatot hirdetett és gálaest keretén
belül hívtuk fel a figyelmet a Beneš-dekrétumok tarthatatlanságára. Emlékeztünk a több mint százezer magyar embernek
a szülőföldjéről, az akkor Csehszlovák Köztársaságból való
elüldözésére és Magyarországra telepítésére. Helyszín: Magyarság Háza Budapest, Szentháromság tér 6.
2013. 04. 24. Attila Hotel - Bárdossi Ferenc VRNT irodalmi teadélutánja, mely a TSZK részéről érdeklődésre tartott
számot.
2013. 04. 26. XIV. ker. Szőnyi út 2. - Foltán László
VRNT – a rendezvénysorozat szellemi atyja - meghívása a
„BVSC-Zugló Esték”- rendezvényre.
2013. 04. 28. Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom
- Mozart Koronázási miséjét mutatták be. Domszkyné v.
Hermann Eszter meghívását köszönjük, nagyra értékeljük.
Reméljük, lesz alkalmunk a jövőben is a kórus további előadását is meghallgatni.
2013. 05. 1. Belvárosi Főplébánia Templom - Özv. Horthy Istvánné gr.Edelsheim-Gyulai Ilona főméltóságú asszony
búcsúztatása – Buda, Pest, KÖMA-Kelet, KÖMA-Nyugat
TSZK-ek díszőrséget adtak a búcsúztató ökomenikus istentiszteleten.

lékezve, szomorúan, de büszkén elmondhatjuk: az évszázadok
zivatarában hősiesen helyt álltunk, magyarságunkhoz ragaszkodva, élni akarásunkkal a világnak példát mutattunk.

Megelégedéssel jelentem: nemzetes Bogyay Elemér felvételével törzsszékünk létszáma bővült. Bogyay Elemér VRNT
Port Hope (Ontario) lakosa, hosszú évek óta dolgozik a magyar ügyekben. A Magyarok Világszövetségének kanadai vezetője, a torontói Magyar Ház volt elnöke, és sok más magyar
ügynek tevékeny résztvevője. Szeretettel fogadjuk Rendünkbe és körünkbe.
v. Majthényi László tb. tkp.
2013. 05. 2. Kenderes, Horthy-liget – a főméltóságú asszony
temetési szertartása; jelentős törzsszéki részvétellel.

2013. 05. 02.-04. Vitézavatás Erdélyben - amelyen Magyarországról Buda, KÖMA-Kelet, Észak-Dunántúli TSZK-ek
képviselői vettek részt. A csíkszeredai vitézavatás lélekemelő
esemény volt. Köszönjük, hogy veletek lehettünk. Köszönjük a
magyaros vendéglátást.
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Isten adjon erőt mindnyájunknak a következő évek vitézavatásaihoz, a jelentkező feladatok elvégzéséhez. Kívánjuk, hogy
lehetőségeinkhez képest többször tarthassunk közös rendezvényeket.

2013. 05. 15. A XII. ker. Gesztenyés-kert - gr. Esterházy János szobrának avatása, melyre a Történelmi Vitézi Rend meghívást kapott és koszorúzott.

2013. 05. 23. Óbudai Temető - Elhunyt törzskapitányunk,
v. Miklósi Zsolt halálának 5. évfordulójára emlékeztünk.

2013. 05. 13. Pest TSZK és a Horthy Miklós Társaság közös május havi klubnapja, Budapest, IV. ker. Árpád út 66. A két TSZK
több eseményen, rendezvényen együtt jelenik meg. Buda TSZK tagjai is szívesen vesznek részt ezeken a klubnapokon.
2013. 05. 18-19. Ludovika Fesztivál - Történelmünk katonadicsőségeire emlékezve (Budapest VIII. kerületi Orczy tér) 4.
alkalommal rendezték meg a Ludovika Fesztivált. Katonai szervezetek bemutatkozása, hagyományőrzők, Ludovika Zászlóalj bemutatkozása, régi korok fegyverei, harci bemutatók, díszegységek,
díszelgő bemutatók, ejtőernyős ugrás, gyermek-programok, tűzszerészek kutyás programjai stb. Ez alkalmat mindenkinek ajánljuk,
akik dicső elődeink, magyar katonáink tetteire, hősies harcaira
emlékezni szeretnének.
2013. 05. 28. Uránia Nemzeti Filmszínház - A Tartótiszt
c.dokumentumfilm bemutatója. A vetítést nyilvános sajtóbeszélgetés követte, résztvevői: dr. Gyarmati György főigazgató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Varga Ágota, a film rendezője - dr. Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát, címzetes püspök
- Vörös Géza, történész-levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára - prof. dr. Zinner Tibor jogtörténész, Országos
Kriminológiai Intézet főmunkatársa. Ajánlom a filmet minden, a történelmünket tisztelő és jobban megismern kívánó ifjú embernek, az
oktatásban résztvevőknek és a diákoknak egyaránt.
2013. 05. 29. Attila Hotel - Bárdosi Ferenc VRNT szervezte az
újabb- és újabb irodalmi teadélutánt, melyre szívesen mentünk –
és hívtunk minden rendtársunkat és barátunkat.
2013. 05.31. Wass Albert Múzeum avatása Verőcén - Több
törzsszékünk részvétele mellett, felemelő érzés volt. Javasoljuk a
múzeum meglátogatását – nem csak rendi eseményként.
2013. 06. 04. Trianonra emlékeztünk - Zebegényben és Bp.-en
a Turul Szobornál. A KDNP trianoni megemlékezésének meghívóját a programmal a mellékletben olvashatják.
Zebegény

2013. 06. 08. Vitézi Nap Székesfehérváron - Egész napos vitézi
rendezvény, az Észak-Dunántúli TSZK Székesfehérvári Alegysége
szervezésében. Köszönetet mondunk Pest- és Buda TSZK-ei nevében a színvonalas eseménysorhoz, mely méltóképp elevenítette fel a
75 év előtti Szent István-napot.
2013. 06. 13. XII. ker. Mindszenty tér - Mindszenty József
bíboros hercegprímás szobrának avatása.
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2013. 07.21. Rendünk Tengerész Egysége tisztelgett 1456
hősei előtt.

2013. 06.15. Verőce - Megemlékezés a „malenkij robot” áldozataira.
2013. 07. 21. Budapest, Hősök Tere - Foltán László VRNT
rendtársunk, mint a rendezvény főszervezője hívott „Az amiért
a harang szól - Nándorfehérvár 1456” - ünnepségsorozatra, a
nándorfehérvári győzelemre való emlékezés mellett a Hunyadiaknak is tiszteleg. A program egész napos volt, 9 órától kb. 22
óráig tartott. A Hősök teréről indult a már hagyományos kerékpáros zarándoklat.

2013. 06. 29. – Ciprián atya ezüst-miséje Reich László atyát
1988-ban szentelték pappá a székesfehérvári egyházmegye szolgálatára, de hamarosan belépett a kapucinus rendbe, ahol örökfogadalmat tett. Szerzetespapként több évig szolgálta a Tata-tóvárosi és dunaszentmiklósi híveket. Jelenleg Olaszországban, a
coneglianoi kapucinus rendházban él. Isten tartsa meg őt papi és
szerzetesi hivatásában.
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2013. 09. 21. Belvárosi Plébániatemplom - Az 2013. évi magyarországi vitézavatás. A rendezvényt bajtársi ebéd követte.
Köszönjük a vitézavatással kapcsolatos elismerő szavakat. Jó
volna e rendezvényünk szellemiségét és létszámát más rendezvényekre is átvinni.
2013. 10. 07. Budavár, Szent György tér - Gróf Bethlen István miniszterelnök szobrának avatása. Az avató beszédet Orbán Viktor miniszterelnök tartotta, a TVR-t v. Hunyadi László fkp.
képviselte.
2013. 10. 16. MOM Művelődési Központ színházterem – a
hallhatatlan sportoló Papp László halálának 10. évfordulóján műsoros emlékesttel tisztelegtek emlékének. Buda- és Pest
TSZK-ek tisztelegtek a nagy magyar, a kiváló sportember emléke előtt.
2013. 10. 16. Szent István Bazilika - Az 56-os forradalom áldozatainak emlékére Mozart Requiem-jét mutatták be. Rendtársunk, Gáspár Csaba VRNT énekművésztől kaptuk a meghívást
erre a gyönyörű koncertre, melynek ő maga is szereplője. Felejthetetlen esemény, óriási sikerrel. (Fotók: Koczkás Erzsébet)
Egyéni sportteljesítmény – „némi” következtetéssel

2013. 09. 01. Kenderes - Kormányzó úr és családja magyarországi újratemetésének 20. évfordulója. Buda és Pest törzsszékek jelentős létszámmal vettek részt e nap mindkét eseményén.
2013.09.01. Szolnok - Kormányzó úr két erdélyi tábornokának táblaavatója, melyet Rendünk Székely Törzsszéke
állított. Fejet hajtunk a székely vitézek ily nemes, és évek óta
következetesen megvalósuló célkitűzése előtt. Köszönet minden

erőfeszítésetekért!
2013. 09.08. Óbudai Társaskör - A Magyar Dal Napján
a dr.v. Béres József rendtársunk által összeállított Szép magyar
ének c. könyv és CD-k dalaiból a résztvevő közönség énekvezetők irányításával, folyamatos dalolással − négy óra időtartamú
válogatást énekelt az ún. Ének-maratonon..

Foltán László (60) olimpiai bajnok (1980. Moszkva), háromszoros világbajnok és felesége, Jenei Erzsébet mintegy kéthetes, több,
mint 500 km-es kenutúrát teljesített 2013. augusztusában. A szolnoki Tiszavirág-hídtól indultak, a Hármas-Körös – Sebes-Körös –
Berettyó – Keleti-főcsatorna útvonalon érkeztek vissza a Tiszára, s
Szolnokra. Ezt az útvonalat előttük még senki nem járta be. A Körösökön mintegy 145 km-t felfelé evezve, az erőt már mondhatjuk,
rutinosan beosztva határozták meg a naponta megteendő km-eket.
Békésszentandráson Kolonics György kenus olimpikon emlékművénél álltak meg, s gyújtottak gyertyát emlékére… Szolnokon már
Storcz Botond kajak-kenu szövetségi kapitány, valamint a világ- és
Európa-bajnok kenus Hüttner Csaba várta őket, akik éremmel jutalmazták teljesítményüket. ”A legnehezebb pedig nem a táv leküzdése
volt, hanem egyrészt a több zsilipelés, másrészt pedig a sátorállításhoz legideálisabb partrész kiválasztása. Több alkalommal is belefutottunk egy-egy záporba, zivatarba, de ilyen helyzetben még időben
sátrat tudtunk verni. - A túra, vagy egy része megtehető nem csak kenuval. Sőt… El kell indulni Magyarországon. Itthon kell körülnézni,
s kikapcsolódást, lelki támaszt keresni a magyar tájban, a természetben. Nem feltétlen pl. a spanyolországi zarándoklat az egyedül alkalmas lelkünk békéjének megtalálására.” – mondta Foltán László.
Gratulálunk sportteljesítményetekhez! - Szívesen csatlakozunk egy
kisebb lélegzetvételű úthoz, vagy szívesen szervezünk vízi- vagy
gyalogos túrát, ha érdeklődés mutatkozik rá a Renden belül! V.T.
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Közép-Magyarország Keleti TSZK Eseménynaptár
2012 október – 2013 szeptember. Az
elmúlt időszak ismét bővelkedett olyan
eseményekben, melyek során törzsszékünk becsülettel helytállva képviselte a
Történelmi Vitézi Rendet. Mivel rendtársaink Közép-Magyarország keleti
térségében viszonylag nagy területen,
elszórtan élnek, a korábbiakhoz hasonlóan elsősorban a gödöllői térség jól
összefogható vitézeire számíthattunk.
Örvendetes azonban, hogy távolabbi,
kisebb létszámú alegységeink önállóan is megjelennek, illetve
maguk is szerveznek rendezvényeket, ezzel is építve társadalmi
és rendi kapcsolatainkat. Lapunk hasábjainak korlátozott volta
miatt számos eseményt csak megemlíteni tudunk.
2012. október 23. Egységeink önálló részvétele és koszorúzása településük 1956-os megemlékezésein.
2012. október 31. Halottak napi megemlékezés és koszorúzás
az I. és II. világháborús emlékműnél Gödöllőn. A műsor egyik
hagyományos szervezője és résztvevője (ének) Dr. Bucsyné
Prém Katalin VRNT rendtársunk.

2012. november 3.
Neves építészünk,
Makovecz Imre halálának első évfordulóján rá emlékező emléktáblát állított törzsszékünk
az általa tervezett
mogyoródi kilátó
falán. A Mogyoród
Nagyközség Önkormányzatának egyetértésével tartott rendezvényen, melyen
Dr.v. Bucsy László
tkp. mondott beszédet, környékbeli alegységeink dicséretes létszámmal vettek részt. Az emléktábla elkészítéséért köszönetünket fejezzük
ki a Vargakő Kft -t működtető Varga családnak, illetve három
nemzetvédelmi tagozatos fiatal tagjának.

2012. november 9. A Teleki Pál Egyesülettel és a Premontrei
Gimnáziummal közös megemlékezés gr. széki Teleki Pál gödöllői szobránál, születésének 133. évfordulóján.
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melynek alkotója Varga
Attila kőszobrász és díszítőszobrász VRNT rendtársunk. A szobor talapzatán
Szent István intelmeiből a
„ …semmi sem emel fel,
csakis az alázat...”- idézet
olvasható.
2012. november 19. A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileumi ünnepségén, a
Beer Miklós megyéspüspök
által celebrált szentmise keretében harangadományozási és harangszentelési ceremóniára
került sor. Az addig nála lakó, Szent Jeromos névre keresztelt
harangot v. Almási László János kp. szkp. úr adományozta az
iskolának és az Egyháznak.
2012. november 30. A 2012 -es Tormay Cécile év alkalmából
a Gödöllői Könyvtár nagytermében - a szervező és Rendünkkel
rokon szellemiségű Socius Kör Közhasznú Egyesületet is támogatva - vettünk részt a két világháború időszaka közötti jeles
magyar írónőjéről és közszereplőjéről tartott előadáson.

2012. november 10. Isaszeg Város Önkormányzata, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége és a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége szervezésében megemlékezés
az isaszegi temetőben, a II. világháború védelmi harcaiban,
ezen belül is az Attila vonalban hősi halált halt magyar katonákról .Ezt követően Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző
Karának dékánja tartott előadást a Városi Könyvtárban, „ Az
Attila vonal Budapest 1944 – 45-ös védelmében „ címmel. Az
előadásra az isaszegi alegységünk által alapított Tóth Árpád
Nemzeti Társaskör, a TÁNT szabadegyetemi előadássorozatának keretében került sor. Az előadássorozatot nagy hozzáértéssel és szép eredményekkel a Kultúra Lovagja rangot is
viselő v.Székely András Bertalan rendtársunk (képünk) szervezi. Köszönet áldozatos munkájáért.
2012.november 13. Részvétel a gödöllői Szent István Egyetem aulájában felállított Szent István mellszobor avatásán,

282013/2.
VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ
2012. december 1. Törzsszékünk évzáró állománygyűlése a
Premontrei Gimnázium aulájában. V. Csuka Tamás ny. tábori
püspök nagytiszteletű úr szolgálata és v. Hunyadi László főkapitány úr méltató üdvözlése után került sor a vetített képes törzskapitányi beszámolóra. Ezt követően vendégelőadónk, Gulyás
Gábor úr beszélt arról, hogy a magyar vállalkozók milyen óriási
lehetőségekkel rendelkeznek pl. a busz- és hajógyártás, a félvezetőgyártás, az űrtechnika stb. terén, de sajnálatos és érthetetlen

v. Székely András Bertalan kitüntetése

Új rendtársaink

v. Pántis István kitüntetése

A TSZK tisztikara

v. Jelenczki István filmrendező

v. Harmati László kitüntetése
módon a magyar szürkeállomány nem kap megfelelő magyar
megrendelést. Pl: használt buszokat importálunk, miközben
Amerika rendel magyar buszokat. V. Szanyó Árpád tkp. kolozsvári rendtársaink áldozatos munkájáról, dr. vitéz GyurtaTibor

v.hdgy., a Nemzeti Jogvédő Szolgálat eljáró ügyvédje pedig
Rendünk Jogi helyzetéről, ill. a Strassbourgi Emberi Jogi Bíróságon elért eredményeikről, pl. az árpádsávos zászló nemzeti
jelképként való elismeréséről számolt be. A kitüntetések és kinevezések átadása után a szokásos bajtársi együttlét, hangulatos
fehér asztal zárta az állománygyűlést.
2012. december 8. A Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvánnyal – melynek elnöke Bitter Jánosné VRNT
rendtársunk, közös Hősök Napi megemlékezést szerveztünk a péceli katolikus templomban és a péceli temetőben.

2013/2.29
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Itt nyugszik v. Pozsonyi Ottó zászlós, az Attila vonal fiatal
hősi halottja, akinek sírjánál rendtársaink évente megemlékeznek.
2012. december 12. TÁNT-szabadegyetemi rendezvényünk az isaszegi Városi Könyvtárban. Dorogi Imre villamosmérnök, csillagász különösen érdekfeszítő előadását
hallgattuk meg, „ A magyarok csillagos ege – őseink csillagképei és csillaglegendái” címmel.
2013.január 4. A Gödöllői Református Líceummal közösen, részvétel a Wass Albert születésének 105. évfordulójára
rendezett megemlékezésen.

2013.január 5. A Történelmi Vitézi Rend képviseletében
v. Hunyadi László főkapitány úr vezetésével törzsszékünk
tagjai is részt vettek a Szent Korona hazaérkezésének 35.
évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen a Belvárosi
Templomban. Megtisztelő, hogy a megemlékezést szervező
Honvédelmi Minisztérium a Honvéd Koronaőrséggel azonos szerepet szánt a TVR-hez oly közel álló, v.Woth Imre
tkp.-vezette Magyar Koronaőrök Egyesületének és kiemelt
helyet biztosított Rendünk vezetőinek is.

2013.január 11. A doni áttörés 70. évfordulója kapcsán az
isaszegi Művelődési Otthon nagytermében tekintettük meg
Sára Sándor „A 2. magyar hadsereg a Donnál”c. filmjét. A
film - helyenkénti kritikai hangvétele ellenére - elkészítésének idején áttörést jelentett a Magyar Királyi Honvédség
egyértelműen negatív, korábbi bolsevista megítélését követően.
2013.január 12. Mintegy az előző napi filmvetítés folytatásaként vettünk részt a doni katasztrófára emlékező rendezvényen és koszorúzáson az isaszegi Hősök és Áldozatok
Parkjában. A megemlékezést döntő részben isaszegi alegységünk szervezte.

2013.január 25. TÁNT-szabadegyetemi rendezvényünk Isaszegen. Előadónk Kovács J.Béla irodalomtörténész, műfordító,
a két alán származású nép, a jász és az oszét kutatója.
A „Magyar vagyok, de jász – a közöttünk élő keleti rokon”
c. előadása hitelesen bizonyította azon állítását, hogy „ha már
megszülettem, s magyarnak, jásznak …igyekszem hasznára
válni mindegyiknek.”
2013.január 26. Asztaltársaságunkkal ez évben is részt vettünk a Stefánia Palotában rendezett Magyar Vitézek Bálján. A
Rendünkhöz méltóan elegáns, színvonalas bál mindnyájunk
számára maradandó élményt jelentett.

302013/2.
VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ
2013.február 9.A Becsület Napján zászlódíszünkkel és koszorúinkkal – immár hagyományosan - tisztelegtünk Mányban
a doni harcokban és a Budapest ostroma során elesett katonák
emléke előtt. Ezúton is köszönjük a mányiak idén is megtapasztalt kedves vendéglátását.

2013.február 22.
Havas, zimankós időben került sor a kommunizmus áldozataira
való megemlékezésre
az isaszegi Hősök és
Áldozatok
Emlékparkjában isaszegi és
gödöllői alegységeink
tagjainak
részvételével. A rendezvényt
záró koszorúzás után
a TÁNT- szabadegyetemi előadássorozatunk részeként került
vetítésre az isaszegi
Művelődési Otthonban Petényi Katalin
és Kabay Barna „Szigorúan ellenőrzött életek” c. dokumentumfilmje. Ezután Tőkés
István - Tőkés László püspök öccse – és v. Székely András Bertalan érdekfeszítő beszélgetését hallgathattuk meg a romániai
diktatúráról és a Securitate egyházellenes működéséről.

2013/2.31
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2013. március 10. Ezt a napot, a Székely Vértanúk Napját ez
évtől a Székely Nemzeti Tanács felhívására a Székely Szabadság Napjának is nevezzük. Székely testvéreink követeléseit és
érdekvédelmét támogatva a TVR különösen nagy létszámmal
jelent meg a román nagykövetség előtti demonstráción. Törzsszékünk - a székely zászló használata melletti kiállás jegyében
is - itt vonultatta fel először székely és erdélyi zászlósorát.

2013. március 15. A zord időjárás miatt az ország legtöbb
településén nem tartották meg a szabadtéri megemlékezéseket.
Gödöllőn is fedél alatt, a Művészetek Házában zajlott a március
15-i rendezvény, de annak végén a résztvevők felvonták a székely zászlót a Városháza előtt és koszorúztak a Petőfi szobornál is. Annak ellenére, hogy a sokak által várt lovas díszelgést
a rossz idő miatt le kellett mondani a koszorúzásnál – székely
zászlók alatt - rendi lovasaink vezetésével váratlanul megjelent
egy nyolc fős lovas egység. Minthogy hóesésben, erős szélben,
jeges utakon, nem kockázatmentesen lovagoltak el a koszorúzásra, méltán arattak nagy sikert. Köszönet a kitartásukért.

2013. március 22. TÁNT-szabadegyetemi előadássorozatunk
keretében, az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozatában Dr. Töll László ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának vezetője volt a vendégünk. „A magyar katona vitézségének tisztelete”
című, nagysikerű előadása az isaszegi Művelődési Otthon nagytermében hangzott el, a mintegy kétszáz fős – döntően rendtársainkból álló - hallgatóság előtt. Az előadás utáni kérdések,
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hozzászólások során mód volt arra, hogy Dr.v.Bucsy László tkp.
említést tegyen Rendünk katonai kegyeleti tevékenységéről. Elmondta, hogy csak az utóbbi négy év során az e tevékenységet
kiemelten kezelő Rendünk önállóan 37 emlékművet, emléktáblát, kopjafát állított, illetve jelentős számú hadisír-felújítást/
mentést végzett: Erdélyben 48 emléktáblát, s több száz hadisírfelújítást, ill. hadisír-felkutatást végzett. Ha azokat az eseteket
is figyelembe vesszük, ahol más szervezetekkel közösen dolgoztunk, akkor már több 100 körüli ezeknek az emlékhelyeknek a
száma. Előadónk elismerését kifejezve javasolta, hogy Rendünk
az ilyen irányú tevékenységéről a www. hadisír.hu oldalon is
számoljon be.

2013.március 24. Mind magyar történelmi, mind székely és
erdélyi zászlóinkat kiállítva, szépszámmal vettünk részt és adtunk szolgálatot idén is Verőcén az ’Ima Magyarországért’ rendezvényen. Ezen a „Haza iránti szeretetet és hűséget kifejező
közös Isten-óhajtáson” - megkapó volt a kisiskolások szereplése,
különösen a két kisleány, Nirsch Réka és Kincső által meglepő
átérzéssel és biztonsággal elszavalt teljes Magyar Hiszekegy.
Az eseményről részleges helyszíni közvetítéssel, valamint gróf
Bethlen Farkassal és prof. Dr. Papp Lajossal készített riportokkal a televízió is beszámolt.

A most is meglévő „média kontrollt” mutatja azonban,
hogy Rendünket tökéletesen kivágták a képből, annak ellenére, hogy a színpadot mindkét oldalról szorosan vették közre zászlótartó rendtársaink.

2013/2.33
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Többek között a házigazda, nagytiszteletű ifj. vitéz Hegedűs Lóránt, prof. Dr. Bakay Kornél, prof. Dr.v.Papp Lajos,
v.Döbrentei Kornél, valamint az azóta a Hadak Útjára tért
Kiss Dénes babérkoszorús költőnk előadásai is segítettek
ebben az érzésünkben. Egy olyan - érdekes párhuzamként a
Teremtőnek felajánlott - birodalommal ismertettek meg bennünket, melynek jelenlegi helyzetét magunk is szívesen elfogadnánk Magyarországon: ahol rend van, békesség, jólét és
egy talpalatnyi föld sem eladó.

2013. április 6. Szokásos rendi szolgálatunk gróf széki Teleki Pál
sírjánál a halálának évfordulóján rendezett megemlékezésen. Koszorúnkat Antal Álmos György és neje, törzsszékünk példaadóan
aktív, távolról is mindig megjelenő VRNT rendtársai helyezték el.

2013.április 5. Felkérést kaptunk a Csendes-óceáni Tonga,
monarchikus királyság elhunyt magyarbarát uralkodóinak
emlékére rendezett eseményen való részvételre a Hazatérés
Templomába. Bár egyesek részéről felmerült a kérdés:’hogy
kerül a csizma az asztalra’- nem bántuk meg jelenlétünket.

v.Hegedűs Lóránt nagytiszteletű úr, Dr.v. Papp Lajos professzor
úr mellett Kiss Dénes aranykoszorús költő, a Trianon Társaság
elnöke, aki azóta sajnos a Hadak Útjára lépett.
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2013.április 7.A Dicsőséges Tavaszi Hadjárat gödöllői megemlékezéseinek helyszínein ez évben is lovasaink vezették a
Hadjárat Hagyományőrző Bandériumát. Néhány nappal korábban a Hadjárat tápióbicskei csatája kapcsán sülysápi alegységünk koszorúzott, sőt a hadtáp terén is helytállt a több nemzetközi főzőversenyt nyert Ambrózi Zoltán VRNT rendtársunk
vezetésével.

2013.április 19. TÁNT-szabadegyetemi rendezvényünk. Isaszeg, Városi könyvtár. Előadónk Rendünk tb. tagja, v.Szakács
Gábor:„A magyar rovásírás – Forrai Sándor nyomában” c. előadásával nemcsak „ rovás-szakmai” kérdésekkel foglalkozott,
hanem indulatok nélkül, tárgyilagosan tájékoztatta hallgatóságát a székely - magyar rovásírás „ idegenlelkű” kisajátítási, eltorzítási (pl: kazárosítási) kísérleteiről is.

2013. április 11. A Premontrei Gimnáziummal közös, hagyományos megemlékezés a muhi csata 772. évfordulóján. A
diákok a törzsszékünk által biztosított zászlók alatt tisztelegtek
árpádházi Kálmán herceg emléke előtt.

2013.május 11. Barátságos, jó hangulat és becsülettel elvégzett munka jellemezte az Urréti tó és környéke évente esedékes
tavaszi rendbetételét, melyben idén is vezető szerepet vállaltak
gödöllői rendtársaink.

2013/2.35
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2013. május 17. Prof. Dr. Frisnyák Sándor földrajzkutató, ny.
tanszékvezető egyetemi tanár TÁNT-szabadegyetemi előadása
a szokásos helyszínen, „Isaszeg természeti környezete és történeti földrajza” címmel. Az előadás szépen példázta, hogy egy
száraznak tűnő cím mögött mennyi érdekes információ húzódik
meg ’civilek’és vitézek számára egyaránt.
2013. május 23.
Rendünket is pótolhatatlan veszteség
érte, amikor gróf
Edelsheim-Gyulai
Ilona, özvegy Horthy Istvánné főméltóságú asszony
megtért
Teremtő
Istenéhez. Felravatalozására és gyászmiséjére
sokunk
végső tiszteletadása
mellett került sor
a Belvárosi Templomban. A gyászszertartás másnap Kenderesen a Horthy Ligetben, végül pedig a
családi kriptánál folytatódott. Ilona asszony elhunytával az utolsó hiteles és tárgyilagos tanú távozott, aki személyes élményei
alapján emlékezhetett és emlékeztetett a magyar történelem v.
nagybányai Horthy Miklós kormányzósága alatti eseményekre.
Szeretettel gondolunk bájos, a rendi egységet olyannyira óhajtó
egyéniségére. Találja meg az általa feltétlen bizalommal remélt
örök nyugalmat Teremtőjénél.
2013.május 23. Ismét gyászoltunk, gyászoltak a nemzetként
még együtt érezni képes magyarok. Elhunyt v. Rácz Sándor, az
1956-os Nagybudapesti Központi Munkástanács egykori elnöke, a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnöke. Hajlíthatatlanul egyenes jellemű rendtársunk búcsúztatása
a Szent István Bazilikában gyászmisével kezdődött, ravatala
mellett a Történelmi Vitézi Rend tagjaival 15 perces váltásokkal álltunk díszőrséget. A gyászszertartás, a megemlékezések

és a temetés a Fiumei Nemzeti Sírkertben ért véget. Az egyik
legegyenesebb gerincű magyar méltó helyen, egy hatalmas,
gyönyörű fa árnyékában alussza örök álmát. Sírja - mely akár a
tisztesség szimbóluma is lehetne - méltán lehetne zarándokhely
nemcsak az 56-os lelkületűek, hanem minden tisztességes magyar számára.
2013.május 25. „Az 1944 –ben, a Gödöllőért vívott harcokban elesett, a hazájukért életüket áldozó – egykor itt nyugvó
– katonák és leventék emlékére.”- felirat áll azon az emlékkövön, melyet a KDNP Gödöllői Szervezete a Történelmi Vitézi
Rend támogatásával állított a Gödöllő–Máriabesnyői temetőben. Ezzel Gödöllőn új katonai emlékhely létesült, melynek
felszentelésén a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály részéről Dr. Maruzs
Roland őrnagy vett részt, a gödöllői alegységünk által adott
díszőrség mellett. Köszönet érte. Valamint megköszönjük a
Varga és Fiai Kft-nek az emlékmű hiteles és művészi kivitelezését.
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2013.május 31. Kellemetlen, esős időben rendezték meg
Verőcén a Wass Albert Múzeum felavatását. Ennek ellenére a
gödöllői és isaszegi alegységeink 15 fős erdélyi zászlós díszegységgel vettek részt a kültéri avatáson. Mivel az embermarasztaló verőcei sár miatt a múzeum belső szobáinak látogatása
elmaradt, elhatároztuk, hogy egy rendi kirándulás keretében, jó
időben ejtjük meg a múzeumlátogatást.

2013. május 25.Ugyanezen a napon került sor lovasaink szervezésében a „Tarsolyosok, Puszták Népe Lovas viadala és Futár
Staféta Versenye”-lovas rendezvényre Gödöllő és Szada határában. Ezen a hangsúlyozottan nemzeti szellemben megrendezett
versenyen mindig nagy súlyt fektetünk a fiatalok magyarságtudatának fokozására.

2013.június 2. Örömteli dolog, hogy az 1956-os és az 1848-as
szabadságharcainkat állami ünnepként ünnepeljük meg. Annál
szégyenteljesebb és érthetetlenebb, hogy a mintegy hét évig (!!!)
tartó Rákóczi szabadságharcot és a soha meg nem alkuvó Nagyságos Fejedelmet gyakorlatilag állami szinten elhallgatják.Mint
Dr.v.Bucsy László tkp. emlékező beszédében is elmondta, ezért
is tartjuk – legalább városi szinten – fontosnak, hogy összefogva a Rákóczi Szövetség helyi szervezetével, évente megemlékezzünk a Rákóczi szabadságharcról. Minthogy Budapesten is
vannak ilyen kezdeményezések, talán előbb-utóbb eredményt,
kormányzati akaratot is hozhat e téren az összefogás. Törzsszékünk részéről Rendünk kiemelt feladatának tekintjük a kérdést!!

2013/2.37
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2013.június 4. Az eső miatt ez évben a Művészetek Házának
aulájában került sor a gödöllői Trianon-megemlékezésre. Magyarország halálos ítéletének 93. évfordulóján az emlékműsor
végére kisütött a nap, így a történelmi egyházak áldása és a koszorúzás már az emlékműnél történt meg. Annak ellenére, hogy
rendtársaink egy része saját településükön vett részt a megemlékezéseken, a gödöllői alegység szép számmal képviselte a Történelmi Vitézi Rendet.

2013. június 16. Korábbi döntésünknek megfelelően – immár jó időben – szerveztük meg a verőcei Wass Albert múzeum megtekintését. Egy húsz fős kisbusszal érkeztünk, meglátogattuk a múzeumot és – v. Wass Albert, Rendünk posztumusz
tagja tiszteletére - egy mindnyájunk által aláírt rendi zászlót
ajándékoztunk a kiállításnak. Ezután leróttuk kegyeletünket
a Kárpát Haza Templomában, majd sor került a különböző tarisznyákból előkerült elemózsiák és - minthogy volt sofőrünk
- italok elfogyasztására. Mindezt megtetézte Hanák Ede VRNT
rendtársunk meglepetése, aki rekordidő alatt, szabad tűzön egy
remek ’Hanák-lecsót’ készített nekünk. Nagyon kellemes, bajtársias napot töltöttünk együtt, amelyre mindnyájan szívesen
emlékszünk vissza és várjuk a folytatást.
2013.június 8.Törzsszékünk kedves meghívást kapott az isaszegi középkori templomban tartandó lengyel délutánra, melynek témája az árpádházi Szent Kingára történő megemlékezés
volt. A rendezvény fővédnökének v. Gulyka József plébános, kerületi esperes, címzetes prépostot, Rendünk tiszteletbeli tagját
kérték fel. A programban – mind prózában mind énekben - kiemelt szerepet kaptak az isaszegi felső tagozatos iskolások, majd
Szalai Attila, volt varsói diplomata „A lengyel – magyar barátság harmadik évezredébe vezető út kapuja” c. előadása hangzott
el. Rendtársaink a rendezvény után a Katolikus Otthonban tartott fogadáson is részt vettek.
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2013. június 23. A tavaszi ’tótakarításban’ való részvételünknek is köszönhetően került sor a II. Blahai Tóünnepre az Urréti
tavon. A városban óriási érdeklődést kiváltó rendezvényt a nap
folyamán több százan látogatták meg és használták ki a „ kis
tó adta nagy lehetőségeket”, csónakázást, kenuzást, sárkányhajózást és a szinte végetérni nem akaró - Rendünk lovasai, a
Tarsolyos Lovasegylet által szervezett – kajakversenyt. Mindezt
zenés műsor, büfé és - a picik nagy örömére – ingyenes légvár
is kiegészítette. A rendezvény idén is példája volt annak, hogy
összefogással milyen szép eredményeket lehet elérni, ha a civilek kezdeményezését támogatóan segíti és magáévá teszi az
Önkormányzat is.

2013. augusztus 20. A Galga-menti Bagon ez évben is olyan
szentmise keretében emlékeztek meg Szent István királyunkról,
melynek ünnepélyes külsőségeit döntően Tószegi Lajos VRNT
rendtársunk szervezte meg. A Szent Korona és a koronázási jelvények másolatai történelmi zászlóink sorfalai között vonultak be
a rk. plébániatemplomba a szentmise alatt, majd körmenetben vitték végig ezeket a településen. Az élen Tószegi nemzetes úr haladt
rendi díszben, a Szent Korona másolatával. Dicséretes szervező
munkájára vall a rendezett menet, a zászlóvivők egységes öltözete
és katonás rendje. Törzsszékünk nevében is köszönjük szolgálatát.
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2013.augusztus 23. A
Gödöllői Királyi Kastély
parkjában hősi repülőhalála évfordulóján idén
is megemlékeztünk v.
nagybányai Horthy István repülő fhdgy., kormányzó-helyettesről. Az
emlékező beszédet – szomorú aktualitásként - a
Kiskormányzó édesanyja,
özvegy Horthy Istvánné
emlékiratai alapján állította össze Dr.v. Bucsy
László tkp., így emlékezve a közelmúltban elhunyt Főméltóságú
Asszonyra is.
E rendezvénnyel egy időben zajlott Budapesten a 95 éves korában a Hadak Útjára tért rendtársunk, a doni hadszínteret megjárt és ott súlyosan sebesült v. Kovács Béla, magyar királyi hdgy.
rendtársunk gyászszertartása. Így csak lélekben lehettünk jelen
szertartásán, de a v.Horthy István-megemlékezés kapcsán tőle
is búcsúztunk.Törzskapitánya beszédében kiemelte v.Kovács

Béla igaz hazafiságát, kiváló katonai erényeit és azt a kitartást,
amellyel hadirokkantként a kitelepítés után is talpra tudott állni
és tisztséget tudott vállalni a Doni Bajtársak Szövetségében és a
Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségében.
Megemlékezésünk végén Gödöllő Város Önkormányzata és a
résztvevő, nemzeti oldalon álló pártok és szervezetek koszorúztak. Utolsóként a kívánatos rendi együttműködés jegyében a
megjelent vitézek – függetlenül attól, hogy melyik rendi ághoz
tartoztak – közös koszorúval koszorúztak.
2013. szeptember 15. Hatalmas érdeklődés mellett került sor
a Királyi Kastélyban a VI. Vadásznapra. A több ezer látogatót vonzó esemény sikere nem kis részben az idén is főrendező rendtársunk v. Ambrózy Árpádnak, a Magyar Vadászíjász
Szövetség elnökének köszönhető. A nemzetes úr – azon túl is,
hogy kiváló vadászati szakmunkák szerzője - megbecsült tagja
törzsszékünknek, mivel példásan őrzi 1848-as és későbbi katonai felmenői emlékét és erdélyi katonai vonatkozások kutatását,
ápolását is felvállalja.
Jóllehet eseménynaptárunkat igyekeztünk a legrövidebb
formában közreadni, de reméljük így is tükrözi a Közép-
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Magyarország Kelet Törzsszék azon törekvését, hogy minél
szélesebb körben építse a Renden belüli bajtársias kapcsolatokat, fokozza a Történelmi Vitézi Rend társadalmi elismertségét és kapcsolatait és hogy – óvatosan bár, de - elősegítse a különböző rendi ágakhoz tartozó, együttműködésre
kész vitézek közeledését / párbeszédét. Törzsszékünk minden aktív tagjának köszönöm az áldozatos munkát, remélve
azt, hogy mindnyájan tudjuk: bőven van még tennivalónk!
Az eseménynaptárt összeállította: Dr. v. Bucsy László tkp.
Fotók: v. Bárány István, v. Bodrogi Imre,
Dr.Bucsyné Prém Katalin VRNT., v. Czövek Erika,
Koczkás Erzsébet, v. Lovass Károly, Tószegi Lajos VRNT, Tóth Péter.

Monor Alegység

A Szent Korona Nyáregyházán
Július második hétvégéjére nagyszabású programsorozatot
szervezett a Szebb Jövőért Önvédelmi Egyesület, Nyáregyháza önkormányzata és a TVR. A családi napok keretében színes
programok várták az érdeklődőket. A Farkasok rockzenekar a Turáni Harcosok közreműködésével emlékezetes koncertet adott-a
Pozsonyi csatát énekelték meg. Vasárnap reggelre vártuk a Szent
Korona hivatalos másolatának érkezését, melyet a Szent Korona

A Sülysápi Alegység beszámolója

2013. febr. 23. Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Az ünnepi megemlékezést Horinka László polgámester tartotta, megemlítette a diktatúrát, terrort, megfélemlítést, osztályharcot, amit megtapasztalhattak az itt élők. Több embert
börtönbe zártak, koholt vádak alapján 3 embert kivégeztek. A
beszédek elhangzása után elhelyeztük a kegyelet virágait az
emlékművön. A Wass Albert Művelődési Házban a hozzátartozókkal beszélgettünk. Sokan könnyeikkel küszködve mondták
el az igazságot! Az egyik kivégzett fiát személyesen is ismerem,
Ő mondta: mikor megtörtént a tragédia, anyám elment az ügyvédhez megköszönte a segítséget, amellyel azonban nem tudták
megmenteni Édesapámat. Erre azt válaszolta: „Asszonyom a
maga férje olyan ártatlanul halt meg, mint Jézus a kereszten!”
Március 15. - A rossz időjárás miatt a Wass Albert Műv.Házban így is rengetegen vettek részt, megemlékeztünk és koszorúztunk.
Április 4. Tápióbicske, „Tavaszi hadjárat”: Megemlékeztünk a győztes csatáról, egyéni hősiességről, katonai fegyelemről és bátroságról, a Hazáért életüket áldozókról. A beszédek
elhangzása után dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, a pártok képviselői, társadalmi szervezetek koszorúztak. Aztán újra
megelevenítődött az 1849. április 4-én itt zajlott csata, melyet
több ezren néztük végig
Június 4. - Trianoni megemlékezés Gödöllőn, majd Sülysápon a Szent István templomban. Alegységünk nagy létszámban
vett részt e rendezvényeken.
Augusztus 23. –Vitéz Horthy István kormányzóhelyettes
halálának évfordulóján megemlékezést Gödöllőn, a kastélykertben tartottuk, törzsszékünk valamennyi alegysége és más
törzsszékek képviselőinek jelenlétében. Elmondhatjuk, hála Istennek minden évben többen vagyunk.
Szabó György VRNT mb alhgy

HADISÍROK, EMLÉKHELYEK

Lovagrend két tagja hozott el. A TVR Monori Alegysége 5 fővel vett részt az ünnepi református istentiszteleten. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen különleges szép alkalommal
mutatkozhatott be Nyáregyházán a TVR. Ezután részt vettünk
a Szent Korona számmisztikájáról tartott előadáson is. A TVR
ajándék vendégkönyvvel kedveskedett a házigazdáknak amit
örömmel és meglepetéssel fogadtak. A TVR. Monori Alegysége
előreláthatólag több rendezvényen is képviselteti magát a közeljövőben a térségben. v. Fazekasné Erika
Az Alegység kezdeti önálló lépéseiért törzsszékünk nevében
is köszönetemet fejezem ki.
Dr. v.Bucsy László tkp.

A hadisírokkal kapcsolatban kérdéseikkel kérjük, forduljanak a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Főosztály
– Dr. Töll László alezredes, főosztályvezető úrhoz;
Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztály
munkatársai;
– Maruzs Roland őrnagy, osztályvezető úrhoz,
– Illésfalvi Péter kormánytisztviselő, főtanácsos, Kárpát-medencei szakreferens úrhoz.
.......................................................................................................
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 2012. január 1-jétől az alábbi alcímmel egészült ki:
A hősi temetőre, hősi temetési helyre vonatkozó különös szabályok:
40/A. § A hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában
közreműködnek az állami és önkormányzati szervek, az
egyházak, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes
személyek.
40/B. § (1) Hősi temetővé, hősi temetési hellyé minősítésre, azok megnyitására, áthelyezésére, megszüntetésére, az
azokból történő exhumálás, a sírokon emelt síremlékek létesítésének, felújításának, átépítésének és elbontásának engedélyezésére, valamint e tevékenységek végrehajtásának
ellenőrzésére a honvédelemért felelős miniszter jogosult.
További információk: www.hadisir.hu honlapon
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Közép-Magyarország Nyugat TSZK beszámoló
2013-ban törzsszékünk tagjai egyénileg és csoportosan is
részt vettek jeles nemzeti ünnepeinken a helyi megemlékezéseken és a TVR nevében koszorúkat helyeztek el.
A nemzeti gyásznapon Érden a Kutyavári úti országzászlónál tartották a városi ünnepet, ahol T. Mészáros András polgármester mondott ünnepi beszédet, majd Stencinger Norbert
történelemtanár mutatta be az ezeréves Magyarország szétdarabolásának történelmi hátterét. A Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulónak műsorát követően a TVR képviseletében v.
Erdélyi-Takács István tkp., v. Soltész Gyula tkp. és id. v. Virág
István helyezték el a megemlékezés koszorúját. Másnap délelőtt
a Kálvin téri trianoni emlékművet koszorúzták meg a vitézek. A
koszorú szalagjának felirata volt: „Nem, nem, soha!”
Gr. Edelsheim Gyulai Ilona főméltóságú asszony temetésén,
majd pedig a kenderesi 20. évfordulós újratemetésen is leróttuk
tiszteletünket a Kormányzó és családtagjai előtt.
Nagy büszkeségünk, hogy a gyimesbükki vitéz Sebő Ödön
szobor alkotója, v. Csák Attila törzsszékünk székkapitánya.
A szoboravatási ünnepre elkísértük őt a Gyimesbe és együtt
ünnepeltünk vele a vitéz katonatiszt egykori harcai helyszínén. A szoborról – aki csak látta – mindenki a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozott és valóban csodálatos alkotás, gyö-

nyörű, klasszikus katonaportré. Bárcsak minél több ilyen alkotással tudnánk vitéz elődeinknek méltó emléket állítani!
A budapesti vitézavatáson törzsszékünk tb. törzskapitánya, v.
Horváth László igen magas kitüntetésben részesült. Ő, aki hosszú
időn át példát mutatott a hazájához való hajlíthatatlan hűségből és
a Vitézi Rend kötelékében végzett
nem zet védel mi
szolgálatból, mindezért a Vitézi Szék
a VR Arany Érdemkeresztje kitüntetést
adományozta
részére. Gratulálunk
nemzetes úrnak és
köszönjük elöljáró
v. Horváth László tb. tkp. urat
példaadását!
köszöntöttük

Érd, október 6.

Érden, a városközpontban lévő református templom kertjében
gyűltek össze a város polgárai október 6-án vasárnap délelőtt.
Ünnepi beszédet mondott Aradszky András országgyűlési képviselő. Az alkalomhoz illő szép műsort a Kőrösi Csoma Sándor
általános iskola énekkaros diákjai adták elő. A temlomkertben
álló emlékművön koszorút helyezett el T. Mészáros András polgármester és a helyi pártok, társadalmi szervezetek képviselői. A
Történelmi Vitézi Rendet mintegy 30 fős csoport képviselte. A
Rend koszorúját vitéz Hunyadi László főkapitány, vitéz Soltész
Gyula törzskapitány és vitéz Horváth László tb. törzskapitányok
helyezték el az 1849-es emlékművön. Az ünnepség házigazdája
vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány volt.
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Százhalombattai alcsoport

2013.május 4-én Százhalombattán, a Pártok háza dísztermében tartott állománygyűlést a Közép-Magyarország Nyugat Törzsszék. Az állománygyűlés után a Szent István templom kertjében felállított sátorban bajtársi ebédre került sor.
A Hősök napi megemlékezés szentmisével kezdődött a TVR
szervezésében Százhalombattán, a Szent László templomban.
A szentmisét v. Illésy Mátyás plébános celebrálta. A mise után
a Történelmi Vitézi Rend elhelyezte koszorúját az I. és II. világháborúban hősi halált halt katonák és civil áldozatok emlékművénél.
2013. június 4-én a TVR a százhalombattai vitézek a Trianoni emlékműnél rendezett megemlékezésen vettek részt a Trianoni Békediktátum 93. évfordulóján és koszorúztak.
2013. június 6-án Százhalombattán a Kossuth Lajos utcában
árvízi védekezésben vettünk részt, kiemeljük Ágoston Károly
VRNT munkáját.
Ádámosi-Sipos Albert VRNT

Dél-dunántúli TSZK
Baranya-megyei csoport

Az elmúlt időszakban csoportunk minden meghívásnak eleget
tett. Méltón képviselte a Rendi Kódex szellemiségét. Magyarságát,
hazaszeretetét, minden helyszínen méltón és tiszteletteljesen kinyilvánította. A továbbiakban is e szellemiségben képviseljük
Rendünket. Az év folyamán időrendi sorrendben az alábbi meghívásoknak tett eleget a Baranya megyei csoport tagsága.
2012. november 2-án a Lenau-ház által rendezett megemlékezésen az elesett német és magyar katonákra emlékeztünk.
2012. november 6-án a Dél-Dunántúli Tiszteletbeli Konzuli
Képviseletek által az első világháború elesettjei emlékére rendezett megemlékezésén vettünk részt.
2012. november 4-én a Nemzeti Gyász napján az önkényuralom
áldozataira emlékeztünk.
2013. január 12-én a doni áttörés 70. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést tartottunk, a pécsi köztemető világháborús
hősi halottainak emlékművénél méltó megemlékezést rendeztünk.
Nagy örömünkre sok szervezet fogadta el meghívásunkat és az
előző megemlékezésekhez képest egyénileg is sokan jelentek meg.
Februárban a kommunizmus idején meghurcolt kisgazda politikus, Kovács Béla nevét vette fel a pécsi Pázmány Péter utcai
Általános Iskola. A kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott ünnepségen a Baranya megyei csoport is jelen volt.
A márciusi 15-én rendezett városi ünnepségen és a nemzeti ünnepünk alkalmából a rendtársaink a már elkészült vitézi köpenyben jelentek meg és koszorút helyeztünk el a Petőfi szobornál.
Májusban rendeztük az 56-os szövetség tagjaival a hagyományossá vált családi napot. Nagyon jól sikerült, jó hangulat és finom
ebéd jellemezte a találkozót, de sajnos a Rend tagjai közül kevesen
voltunk.
Május utolsó vasárnapján a Hősök Napja alkalmából megemlékezésen vettünk részt a Pécsi Veterán Repülök Szövetségével
közösen rendezett megemlékezésen.
Június hónapban Trianoni megemlékezéseken vettünk részt PécsVasason a Vasasi Szent Borbála Egyesület és Hosszúhetényben az
Hosszúhetényi Önkormányzat meghívására. Siklóson a megújult
Postaparkban rendezett megemlékezésen a vitézeink is részt vettek
és koszorúztak.
Július hónapot szomorú eseménnyel zártuk: elhunyt vitéz Pulai
Imre rendtársunk. Augusztus 1-én elkísértük utolsó útján a temetőkertben.
Augusztusban Villány város és Nagyharsány község rendez-

2013. október 5-én v. Csák Attila szkp. szobrászművész
nagysikerű kiállítást rendezett Pátyon „Csak rajzok” – címmel. Országosan, sőt országhatárainkon túl is ismert szobrászművészünk alkotásairól már több alkalommal beszámolhattunk. A kiállítás azonban művészetének egészen más területét
mutatta be –
meglepően,
lenyűgözően.
E kiállítás a
KITÖRÉS megemlékezés
időszak ában
(2014. február) Mányon, a
Polgármesteri Hivatalban
megtekinthető
lesz.
V. T.

vénysorozattal emlékezett a Harsány-hegyi csata 327. évfordulójára. Ezen a rendezvényen is részt vettek a baranyai vitézek és
koszorút helyeztünk el az emlékkőnél
Szeptember 1-én a Szigetvár közelében, Domolos-pusztán található Igmándy kúria épületének falára elhelyezett emléktáblánál
és a családi sírkápolnában helyeztünk el koszorút v. IgmándyHegyessy Géza testőr altábornagy születésének 131. évfordulója
alkalmából.
Szeptemberben részt vettünk a Pécsi Tudományegyetem által
megrendezett Zrínyi-napok rendezvényén. A Zrínyi szobornál koszorút helyeztünk el a Történelmi Vitézi Rend nevében.
v. Szárazajtai János szkp.

Somogy megye

2103. július 16-án ünnepélyes
keretek között Emese álma szobrot avattunk Somogy megyében.
A fotón látható az emlékmű
megvalósításában résztvevő intézmények felsorolása. Köszönet mindenkinek, aki szívén viselte ennek létrejöttét.
vitéz Tóth István,
Somogy megye
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Észak-Dunántúli TSZK
Veszprém vármegyei
Alcsoport hírei
2012. április 5-én Veszprémben
a Polgármesteri Hivatal aulájában
„Szétlőtt városok. Poznan–Budapest 1956” címmel nyílt kiállítás,
melyet köszöntött Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes és Michal
Andrukonisi, a Lengyel Köztársaság magyarországi I. osztályú tanácsosa, ideiglenes ügyvivő is. A
megnyitón vitéz Eckert Emil vitézi
alhadnagy vezetésével a Veszprém
vármegyei alcsoport számos tagja megjelent.
2012. április 6-án a TVR Veszprém vármegyei alcsoportja, a
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány meghívására
M. Mester Katalin helytörténész, a Fekete István Irodalmi Társaság ügyvezető elnöke, a XX. század fehér foltjainak kutatója
„Mind elvitték a legények elejit…”című, tizenhárom hadifogoly, illetve politikai elítélt megrázó történetét fotókkal és dokumentumokkal hitelesítető kötetének veszprémi bemutatójára
került sor. A bemutató díszvendége Pintér Tibor egykori szovjet
hadifogoly volt Szentimrefalváról, aki felelevenítette a kötetben
is megörökített emlékeit.
2012.április 21-én Veszprémben tartotta első félévi állományülését a Veszprém vármegyei alcsoport. A Hadak Útjára lépett
rendtársakról történt megemlékezés után v. Hunyadi László
főkapitány köszöntötte a megjelent állományt és tájékoztatást
adott az elmúlt időszakról, meghatározva a jövő feladatait és elvárásait is. V. Pintér Kornél tkp. tartott beszámolót, ismertette
és értékelte az alcsoport tevékenységét. Az állományülés végén
köszönetet mondott a tisztségviselők és rendtársak áldozatvállalásáért, melyet a Történelmi Vitézi Rend és a haza ügyének
szolgálatában tanúsítottak.
2012. május 4-én a TVR Veszprém vármegyei alcsoport,
a MVO. 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány rendezésében néhai vitéz
Németh László (1933-2004) tb. közép-dunántúli székkapitány,
1956-os politikai elítélt, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség egykori országos elnökének „A kör, ha bezárul e föld adjon helyet” címmel megjelentett, a hagyatékából előkerült börtönverseit tartalmazó kötet veszprémi bemutatójára került sor.
2012.május 26-án és 27-én Veszprém vármegye számos
településén képviseltette magát a TVR a Magyar Hősök Napja tiszteletére rendezett megemlékezéseken, így többek között
Veszprémben a Vörösmarty téri I. világháborús emlékműnél, az
Alsóvárosi temetőben és a Komakút téri II. világháborús emlékműnél is. Az alsóvárosi temetőben felavatták a jelentősen megújult I. világháborús hősi katonai parcellát és emlékparkot, ahol
Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott ünnepi beszédet.
A katonai parcellát Ft. v. Nagy Károly kanonok, a székesegyház
plébánosa szentelte fel, majd Ft. Jákob János ezredes, protestáns tábori püspök áldotta meg, végül közösen imádkoztak hőseinkért. Lovason az I. és a II. világháborús hősi emlékműveknél az önkormányzati rendezvény keretében v. Pintér Kornél
észak-dunántúli tkp.koszorúzott. A Veszprém vármegyei megemlékezéseken az alcsoport tagjai is megjelentek.

2012. június 3-án, 4-én és 5-én a Nemzeti Összetartozás
Napján Veszprém vármegye számos településén megemlékeztek
a trianoni diktátum 92. évfordulójáról. Veszprémben a Kossuth
utcán v. Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-Budapesti Központi
Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli
elnöke volt a JOBBIK megemlékezésének ünnepi szónoka. Beszédében kiemelte, hogy nem kell félni kimondani az igazságot, mert vissza kell végre nyerni a gondolkodás szabadságát.
Veszprémben a Vörösmarty téri I. világháborús emlékműnél
tartotta megemlékezését a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
és a Fidelitas. A rendezvény ünnepi szónoka Németh Zsolt, a
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára volt.
Zircen Talabér Márta országgyűlési képviselő, Várpalota
polgármestere az Országzászlónál emlékezett a világtörténelem
legigazságtalanabb békediktátumára, Pápán a Millenniumi Emlékparkban idézték fel Trianon tragédiáját. A pápai rendezvény
végén a Vadvirág néptáncegyüttes táncosai az elrabolt területek
népviseleteiben nemzetiszínű szalagot kötöttek a területeket jelképező kopjafákra, majd megkoszorúzták az Országzászló emlékművet. Várpalotán a Trianon Múzeumban rendezett városi
ünnepségen Bikádi László, Sóly református lelkésze és polgármestere emlékeztetett meg Nagy-Magyarország keresztre feszítéséről. A várpalotai megemlékezéseken a Történelmi Vitézi
Rendet Csiszár Ernő Rezső VRNT. és v. Kun László közép-dunántúli szkp. képviselték. A nemzeti rendezvényeken a Veszprém vármegyei alcsoport is képviseltette magát.
2012. augusztus 20-án Veszprémben a Szent Mihály Székesegyházban, Szent István Királyunk ünnepén szentmisét mutatott be Őexcellenciája Dr.Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke, metropolita. A szentmisén a Veszprém vármegyei alcsoport számos tagja megjelent.
Balatonfüreden a római katolikus plébániatemplom ünnepi
szentmiséjén, majd a Szent István téren megrendezett városi ünnepségen v.Eckert Emil v.alhdgy. és v. Springmann Mihály
képviselte a Történelmi Vitézi Rendet.
2012. szeptember 7-én a TVR.
Veszprém vármegyei
alcsoportja, a MVO 56-os
Szövetség és „Az
1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány
a 95 esztendős v.
Serényi
István
hírlapírót (Bécs),
távfutó atlétát, a
TVR. tb. ausztriai törzskapitányát
köszöntötte.
A
„Futás a Hazáért”
című előadása keretében a nagyszerű hazafi és kiváló sportember elmesélte, Hruscsov szovjet
diktátor 1959-es amerikai látogatásakor hogyan kötötte be fekete lepellel a New York-i Szabadságszobor szemét. Emigrációs
közéleti tevékenységével 65 éve a magyar ügy apostola, ennek
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elismeréseként is v. Pintér Kornél észak-dunántúli tkp, a MVO
56-os Szövetség országos elnöke a Szövetség „1956-os Jubileumi Érdemrend” kitüntetését adta át az ünnepeltnek. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével az ünnepelt barátja, Őexcellenciája Dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke is.
2012. szeptember 21-én a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja, a MVO. 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc emlékéért” Alapítvány könyvbemutatót rendezett Veszprémben. Az amerikai magyar emigráció jeles képviselője, Radics Géza magyarságkutató (Chicago) „Eredetünk
és őshazánk”,illetve „1956 – A forradalom és szabadságharc,
valamint előzményeik”című köteteinek előadással egybekötött
bemutatóján a magyar történelem különösen érdekes részleteit
ismerhette meg a hallgatóság. A 80 esztendős előadót v. Pintér
Kornél észak-dunántúli tkp, a MVO 56-os Szövetség országos
elnöke méltatta, majd átadta részére a Szövetség „1956-os Jubileumi Érdemrend” kitüntetését.
2012. szeptember 30-án Veszprémben, a Szent Mihály Székesegyházban búcsúi ünnepi szentmisét mutatott be Őexcellenciája
Dr.Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke, metropolita. A Szent Mihály-napi búcsúi szentmisén a Veszprém vármegyei alcsoport számos tagja megjelent, melyet követően megtekintették a Szent Mihály Székesegyház javára szóló, 1009-ben
Szent István által kibocsátott adománylevél nemes másolatát is.
2012. október 5-én a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja, a MVO. 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc emlékéért” Alapítvány előadással egybekötött
könyvbemutatót tartott Veszprémben. A zsúfolásig megtelt 56os emlékteremben v. Detre Gyula László m.kir. fhdgy. (Montreal), a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) kanadai

emeritus főcsoportvezetője, a TVR. tb. tkp. beszélt küzdelmekkel telt életéről, majd dedikálta „Történelem közelről” című önéletrajzi kötetét. Példás magyarságszolgálatának elismeréseként
v. Pintér Kornél észak-dunántúli tkp, a MVO 56-os Szövetség
országos elnöke a Szövetség „1956-os Jubileumi Érdemrend”
kitüntetését adományozta Nemzetes úrnak.
2012. október 6-án a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja
képviseletében v. Radnai József, Szegedi Mária László VRNT.
és v. Török Károly vett részt Veszprémben az aradi vértanúk
tiszteletére rendezett emlékünnepségeken. A dózsavárosi temetőben Kováts Imre 1848/49-es honvéd tűzmester, Veszprém volt
polgármesterének emléktáblájánál v.Török Károly helyezett el
koszorút.
Ugyanezen napon Balatonfüreden v. Eckert Emil v.alhdgy.
és v.Springmann Mihály képviselte Rendünket a helyi Önkor-

mányzat által rendezett kegyeleti megemlékezésen. Balatonalmádiban a Hősök Emlékművénél Nagytiszteletű Faust Gyula
vörösberényi református lelkipásztor mondott emlékbeszédet a
Nemzeti Gyásznapon, kiemelve, hogy az aradi vértanúk emberek,
katonák, a szabadságharc példaképei voltak. Pápán a Március 15.
téren tartott ünnepségen Dr.Péntek Árpád önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet, melyet követően megkoszorúzták
az ihászi csata emlékművét. A megemlékezéseken a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportjának állománya is megjelent.
2012.október 22-én Lovason a Református templom oldalán
elhelyezett 56-os emléktáblá-nál tartották az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulójával kapcsolatos meg-emlékezést. Ünnepi beszédet v.Mayer Ferenc Sándor v.alhdgy.,
egykori politikai elítélt, a Szent Korona Szövetség Veszprém
vármegyei elnöke mondott. A hazafias rendezvény koszorúzással zárult, a Történelmi Vitézi Rendet vitéz Pintér Kornél
törzskapitány , v.Eckert Emil v.alhdgy., v.Springmann Mihály
és Pintérné v. Módi Orsolya képviselték.
2012.október 23-án a TVR.Veszprém vármegyei alcsoportja
az elmúlt évekhez hasonlóan a MVO 56-os Szövetség bajtársi
közösségével közösen emlékezett az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulójára. A Veszprém Megyei Rendőrkapitányság épületében elhelyezett emléktáblánál. Mayer Ferenc
Sándor v.alhdgy, történész, egykori politikai elítélt mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsorban a 10 esztendős Kun László
Botond előadásában Pósa Lajosné: „Nem úgy van, mint régen”
című verse hangzott el, v. Juhász Antal pedig v.Szarka János
56-os halálraítélt : ”Parancsnok úr” című versét adta elő. Az
emléktáblánál Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a MVO 56-os Szövetség, aTVR., a Munkástanácsok Veszprém
Megyei Szövetsége és a JOBBIK Magyarországért Mozgalom
képviseletében helyeztek el koszorúkat. A megemlékezés végén
vitéz Pintér Kornél tkp, a MVO 56-os Szövetség országos elnöke köszönetet mondott azért, hogy 1992-es avatása óta immáron
20. éve gyűltek össze az 1956-os bajtársak tiszteletére emelt emléktáblánál. Kérésére a jelenlévők néma főhajtással adóztak az
időközben Hadak Útjára lépett bajtársak emléke előtt. Veszprém
vármegyében e napon többek között Balatonfűzfőn, Várpalotán,
Pápán és Balatonalmádiban is képviseltette magát a TVR, Veszprémben v.Radnai József és Szegedi Mária László VRNT, Balatonfüreden v.Eckert Emil v.alhdgy. és v. Springmann Mihály
koszorúztak.
2012.október 27-én Veszprémben tartotta második félévi állományülését a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja, melyet
részvételével v. Hunyadi László főkapitány úr is megtisztelt. Az
elhangzott tisztségviselői beszámolókat és felszólalásokat követően v. Pintér Kornél tkp értékelte az alcsoport példaértékű tevékenységét. Betegségéből felgyógyulva ismét átvette hivatalát
v.Gajárszky-Galántai Márta Edit, Veszprém vármegye v.hdgy,
korábban Pápa és térsége v.alhadnagya.
2012.november 2-án a Lovassy László Gimnáziumnál elhelyezett Brusznyai szobornál emlékeztek az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc elleni erőszakos szovjet fellépésre. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom rendezvényén v.Murányi Levente 1956-os elítélt, a JOBBIK országos alelnöke, országgyűlési képviselője
felidézte mindazok emlékét, akik szembeszálltak az embertelen bolsevizmussal, akik mártírhalált haltak, akiket elüldöztek
hazájukból, akiket bebörtönöztek. Főtisztelendő László Dezső
atya, a Regina Mundi plébánosa imába foglalta az 56 esztendővel ezelőtti küzdelmes, véres napok hőseit.
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2012.november 4-én a veszprémi Várban elhelyezett
Brusznyai Árpád emléktáblánál emlékezett a Kereszténydemokrata Néppárt az 1956.november 4-i szovjet megszállására.
A Szent Mihály Székesegyházban bemutatott szentmisét követő beszédében Pálffy István országgyűlési képviselő kiemelte
1956 keresztény indíttatását, majd felolvasták a 101 veszprémi
és Veszprém megyei áldozat nevét. A Nemzeti Emléknap veszprémi megemlékezésein a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportját több rendtársunk is képviselte.
2012.november 9-én a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja, a MVO 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány meghívására Prof. Dr.Bokor
Imre nyugállományú mérnök ezredes, egyetemi tanár, az MTA
hadtudományi doktora „Napjaink aktuális katonai és politikai
kérdései” címmel tartott előadást, illetve bemutatta „Kik, hogyan és miért nyuvasztották ki Sztalint?” és a „Vörös Vírus”
című köteteit.
2012.november 23-án a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja és a MVO56-os Szövetség a balatonakali temetőben
v.Németh László egykori közép-dunántúli székkapitányra emlékezett. A 2004. .november 24-én Hadak Útjára lépett tisztségviselő sírjánál v.Pintér Kornél tkp.elevenítette fel néhai bajtársuk
1956 utáni börtönéveit és a kommunizmus elleni küzdelmeit.
2012.december 6-án , az 1956-os veszprémi Néma Nőtüntetés 56.évfordulóján a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban rendezte a Női Helytállást
Napját, melyen köszöntötték a történelmi esemény még élő és
jelenlévő tagjait. A megemlékezés Veszprémben a Szabadságtéri emléktáblánál zárult, ahol Prof.Dr.Kahler Frigyes jogtörténész, ny.bíró, egyetemi docens emlékezett az üldöztetést is vállaló hősies veszprémi nőkre. A Történelmi Vitézi Rendet vitéz
Eckert Emil vitézi alhadnagy, 1956-ban a veszprémi Fémfeldolgozó Vállalat Munkástanácsának elnökségi tagja és a december
6-i események résztvevője képviselte.
2012. december 7-én a TVR. Veszprém vármegyei alcsoportja, a MVO 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc emlékéért” Alapítvány szervezésében bemutatták Veszprémben a „Jogvédők a Nemzet szolgálatában” című
kötetet. A kiadvány összefoglalja a Nemzeti Jogvédő Szolgálat,
illetve ennek háttérszervezete, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány
születését és elemzi a szervezett nemzeti jogvédelem megteremtésének történelmi jelentőségét. Az előadásokkal egybekötött könyvbemutató résztvevői Dr.v. Zétényi Zsolt, a Nemzeti
Jogvédő Alapítvány elnöke, Dr.v. Gyurta Tibor elnökségi tag,
ügyvezető-helyettes és Dr.Novozánszky Ilona elnökségi tag,
ügyvezető-helyettes voltak.
2013.január 9-én és 10-én Dr.Brusznyai Árpádra, a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács 55 esztendővel ezelőtt mártírhalált halt elnökére emlékeztek két rendezvényen is a Megyeháza előtt 5 éve felavatott Brusznyai emlékműnél. A JOBBIK
rendezvényén a mártír sorsú történelem tanárra Forgóné Kelemen Judit önkormányzati képviselő és Kovács Rajmund városi
elnök emlékezett.
Másnap Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Védegylet Veszprémért Egyesület ünnepségén dr. Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes, országgyűlési képviselő idézte
fel a mártír 1956-os szerepét, emberségét, aki életével és példájával a polgári bátorság szimbólumává vált. A TVR-t mindkét
megemlékezésen a Veszprém vármegyei alcsoport számos tagja
képviselte.
2013.január 10-én a Veszprém Megyei Levéltár szervezésé-

ben rendhagyó történelemórát tartottak Veszprémben a Csermák Antal Zeneiskolában. A rendezvényen korabeli résztvevők segítségével felidézték az 1956-os veszprémi nőtüntetést a
hallgatóság soraiban helyet foglaló középiskolás diákoknak. A
TVR-t v. Eckert Emil v.alhdgy, 1956-ban a veszprémi Fémfeldolgozó Vállalat Munkástanácsának elnökségi tagja és a december 6-i események résztvevője képviselte.
2013.január 12-én a Kárpát-medence számtalan településéhez hasonlóan Lovason is felidézték a Magyar Királyi 2.Honvéd Hadsereg 70 esztendővel ezelőtti doni tragédiáját. A Lovasi
Római Katolikus Egyházközség szervezésében nagy számban
gyűltek össze a megemlékezők a Templom téri II. világháborús
hősi emlékműnél, hogy fejet hajtsanak az 1943.január 12-én kezdődött harci cselekmények hősei, köztük 6 egykori lovasi honfitársuk emléke előtt. Dr.Szathmáry László állandó diakónus
személyes élményeit is felidézte a félig bénán, vasdarabokkal
és lécekkel merevített lábakon hazaérkezett édesapjáról, aki hadifogságba esve a Szovjetunióban egy kaukázusi koncentrációs
táborban szenvedett súlyos balesetet. Édesapja csak jóval később
mesélte el neki, hogy a tábor orvosa először szimulánsnak tekintette, de amikor a vizsgálatkor felkapott legnagyobb tűt belevágta a saját béna lábába, akkor hazaküldték. Megrendítő szavakkal emlékezett meg azokról a magyar katonákról, akik sohasem
térhettek haza. A megemlékezés végén a jelenlévők közösen
imádkoztak a magyar hősökért, majd a Lovasi Római Katolikus
Egyházközség, a Lovas Községi Önkormányzat, a Történelmi
Vitézi Rend, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és az
érintett lovasi családok képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit és virágait. A Don-kanyar hősei előtti tiszteletadás a Szűz
Mária Szent Neve tiszteletére szentelt római katolikus templomban szentmisével fejeződött be. A TVR-t v. Pintér Kornél tkp.
mellett a vármegyei állomány 9 tagja képviselte.
2013.február 1-én
a
Történelmi Vitézi Rend
Veszprém vármegyei alcsoportja ,a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és
„Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc emlékéért”
Alapítvány
meghívására
v.Hajdú Szabolcs (képünk)
56-os „közlegény”, egykori
szabadságharcos, a Történelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya mutatta be „Időutazás a XX. században
– egy rebellis történet”című
önéletrajzi kötetét.		
2013.február 24-én és 25-én Veszprém vármegye településein
is megemlékeztek a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapjáról, mely rendezvényeken az alcsoport számos tisztségviselője és tagja is megjelent, így v.Eckert Emil v.alhdgy, vitéz
Kun László közép-dunántúli szkp és v.Pintér Kornél tkp. is.
2013.február 24-én Veszprémben a Megyeháza előtti Emlékműnél a FIDELITAS emlékezett a kommunizmus áldozataira, a
megjelenteket dr.Mihalovics Péter országgyűlési képviselő köszöntötte. Beszédében Dr.vitéz Bagó Zoltán európai parlamenti
képviselő kiemelte, jövőnk szabadságának záloga a kommunista
szellem kiiktatása. Legyen bátorságunk kimondani, hogy kommunizmus-mentes világot akarunk.
2013.február 25-én ugyanezen a helyszínen v. Patrubány
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Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke volt a JOBBIK
megemlékezésének szónoka, aki szerint Marx kommunista
kiáltványa csak eszmét szolgáltatott a rabláshoz és a pusztításhoz. A kommunizmust határon innen és túl is megszenvedték magyar testvéreink, a bűnöket elkövetőket pedig a mai
napig nem vonták felelősségre.
Zircen szintén február 25-én emlékezett a Zirci Országzászló Alapítvány a kommunizmus 100 millió áldozatára,
beszédében Holecz Tibor történelemtanár felidézte a magyarországi bolsevizmus történetét és mérhetetlen bűneit.
Külön kiemelte a magyar papság két vértanúja, Papp József
Kelemen ciszterci gimnáziumi tanár és Brenner János káplán halálát is. A meg-emlékezések mindegyikén a Történelmi
Vitézi Rend tagjai is jelen voltak.
Balatonfüreden a v.Bata Ferenc nevét viselő Emlékligetben, az arácsi temetőben v. Bata Ferenc kopjafájánál és Vaszary Gábor emléktáblájánál volt koszorúzás, majd koszorúzással egybekötött ökumenikus megemlékezésre került sor a
Bajcsy-Zsilinszky úti temetőben Kósa Pál emléktáblájánál.
Imát mondott Főtisztelendő Berkes Péter római katolikus
káplán, Főtiszteletű Miklós Ferenc református és Főtiszteletű Riczinger József evangélikus lelkész. A TVR. alcsoportját
v.Eckert Emil v.alhdgy és Springmann Mihály képviselte.
2013.március 23-án a 68 esztendővel ezelőtt vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnára, a tisztasági fogadalomban
élő fiatal leányra emlékeztek Litéren. 1945.március 23-án ártatlanságát védelmezve menekült az egyik megszálló vörös
bandita elől, amikor halálos lövések érték. Sírjánál az idén
is százak gyűltek össze, hogy boldoggá avatásáért imádkozzanak, majd az egyházi méltóságok vezetésével halálának
helyszínére zarándokoltak. Őexcellenciája Dr.Márfi Gyula, a
Veszprémi Főegyházmegye érseke, metropolita, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök és Dr.Seregély István, az
Egri Főegyházmegye ny. érseke, valamint az egyházmegye
megjelent papsága koncelebrációs szentmisét mutattak be.
Az egyházi szertartáson a Történelmi Vitézi Rend tagjai is
jelen voltak.
2013. április 5-én a TVR Veszprém m. alcsoportja, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány felkérésének
eleget téve v. Mayer Ferenc Sándor történész, egykori politikai elítélt, v.alhdgy előadással egybekötve mutatta be „…
fel a fejjel! – egy politikai elítélt visszaemlékezései” című
önéletrajzi kötetét.
2013. május 10-én a TVR Veszprém m. alcsoportja, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány közös rendezvényén v. Wittner Mária szabadságharcos, 1956-os halálraítélt, országgyűlési képviselő és Koltay Gábor Balázs Béla
- és Magyar Örökség - díjas filmrendező, a Történelmi Vitézi
Rend tiszteletbeli tagja bemutatta az „Életre ítélve” című interjúkötetet. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőse,
a kiemelkedő közéleti személyiség életének teljes körű összefoglalója a 75. születésnapja alkalmából kiadott kötet.
2013. május 25-én és 26-án Veszprém vármegye számos
településén képviseltette magát a Történelmi Vitézi Rend a
Magyar Hősök Napja tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezéseken, így többek között Veszprémben, Pápán, Várpalotán, Balatonfüreden és Lovason is. A lovasi ünnepségen v.
Pintér Kornél tkp. vett részt.
2013. május 31-én Veszprémben az Új Egyesség Közhasz-

nú Egyesület meghívására a Kossuth Iskolában „Az első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz” címmel könyvbemutatóval
egybekötött előadást tartott v. Vesztergám Miklós tárogatóművész. A nemzeti rendezvényen a TVR Veszprém m. alcsoportját több rendtársunk is képviselte.
2013. június 3-án és 4-én Veszprém vármegye több településén is megemlékeztek a magyarság ellen elkövetett nemzetgyilkos bűnről, az 1920. június 4-én ránk erőszakolt trianoni
békediktátumról.
Balatonalmádiban a Trianon emlékműnél a Konzervatív
Kör rendezvényén Dr.Kontrát Károly államtitkár emlékezett
a trianoni tragédiára. Várpalotán a Trianon Múzeum előtti
megemlékezésen a délvidéki születésű Fenyvesi Ottó költő,
képzőművész idézte fel a Trianon ellenére a mai napig bennünk élő, 1920 előtti Magyarországot.
A megemlékezéseken a TVR. Veszprém m. alcsoportjának
tagjai is megjelentek.
2013.szeptember 6-án a TVR. Veszprém m. alcsoportja, a
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány rendezésében vitéz Pongrácz György II. világháborús katona előadással egybekötve mutatta be „Gépesített tatárjárás Közép-Európában – Igazodás jobbra” és „Egy másik Nürnberg” című
kötete.
20 éves a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség
A Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség 2013.április 26-án a veszprémi Városháza dísztermében rendezte
a megalakulásának 20 esztendős évfordulójára emlékező központi ünnepségét. A megjelenteket Némedi Lajos,
Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte,
ünnepi beszédet vitéz Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének elnöke mondott.
A beszédek után Andrássy Krisztina szoprán énekesnő, zongoraművész, a Magyar Állami Operaház címzetes magán-

énekesnője és Andrássy Frigyes basszus énekes, zeneszerző,
a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekese adtak
nagysikerű ünnepi műsort. A Magyar Vidék Országos 56os Szövetség Országos Elnöksége a Magyar Vidék Országos
56-os Szövetség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából 1956 szellemi örökségének megőrzéséért és a bajtársi közösségnek tett kiemelkedő szolgálatáért a Hűség 1956-hoz
Érdemkereszt kitüntetését posztumusz adományozta vitéz
Németh László 56-os politikai elítéltnek, egykori közép-dunántúli székkapitánynak, a Magyar Vidék Országos 56-os
Szövetség alapító elnökének. Személyesen vette át elismerését Dr.Torgyán József egykori 56-os nemzetőr, az 1956-os
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Újpesti Forradalmi Tanács Propaganda Bizottsága tagja, a
Független Kisgazdapárt egykori országos elnöke, az első Orbán-kormány Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztere, Dénes János volt országgyűlési képviselő, 56-os politikai
elítélt, az egykori Kőbányai Gyógyszergyár Munkástanácsának elnöke és Király B. Izabella volt országgyűlési képviselő
is. Elismerésben részesültek a Történelmi Vitézi Rend alábbi
tisztségviselői és tagjai, a kitüntetéseket átadta vitéz Pintér
Kornél országos elnök és vitéz Dömötör Zoltán ügyvezető
elnök.
Kitüntetésben részesültek: vitéz Hunyadi László főkapitány,
vitéz krasznai Krasznay Béla ny. ezredes, tb.h.főkapitány, a
Recski Szövetség elnöke , v.Dékány Ágoston otkp.,v. Soltész
Gyula tkp., főszéktartó, v.Hajdú Szabolcs 56-os szabadságharcos, tb. tkp., v.Szanyó Árpád kp.tkp., v.Imre László Európai tkp.,a Szent László Lovagrend helyettes-főkapitánya, v.
Serényi István tb. tkp. (Bécs), v. Detre Gyula László m.kir.
főhadnagy, tb. tkp. (Montreal), v. Wittner Mária 56-os halálra ítélt, országgyűlési képviselő, v. Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete elnöke, a KDNP „Kommunizmus bűnei” Munkacsoport vezetője,
Dr.v. Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő, főtisztelendő v. Nagy Károly kanonok, a Szent Mihály Székesegyház
plébánosa, Koltay Gábor filmrendező, a TVR. tb. tagja, Dr.v.
Tarr György nyugalmazott bíró, ny. egyetemi tanár, v. Rácz
Sándor, az egykori Nagy Budapesti Központi Munkástanács
elnöke, v. Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke, Tolnainé v. Szabó Eta v.hdgy, a Vitézi Tájékoztató főszerkesztője, v. Zeidler Sándor iparművész, szkp., v.Ambrus
Árpád egykori fegyveres nemzetőr, v.Bartal György szkp.,v.
Doni Antal 56-os szabadságharcos, v.Eckert Emil a Veszprém megyei szervezet elnöke, 1956-ban a veszprémi Fémfeldolgozó Vállalat Munkástanácsának elnökségi tagja, v.
Fekete Ferenc Zoltán szkp.,a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnöke,v. Józsa Sándor egykori fegyveres nemzetőr, v.
Juhász Antal , a kádári-diktatúra politikai üldözöttje,v. Kiss
János, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet elnöke,v.
Kovács János ny. alezredes, a Tolna megyei szervezet elnöke,
v. Kun László szkp., v. Kustos János Kálmán v.hdgy.,a Zala
megyei szervezet elnöke,v. Mayer Ferenc Sándor v.alhdgy.,a
Szent Korona Szövetség Veszprém megyei elnöke,v. oroszi
Marton György 56-os szabadságharcos, a Baranya megyei
szervezet elnöke, v. Papp Gábor v.alhdgy, v. Radnai József
elnökségi tag, v. Springmann Mihály országos alelnök, v.
Sz.Kovács Ferenc szkp., a Fejér megyei szervezet elnöke,
v. Szántó Attila koronaőr, v. Szegedi Mária László egykori fegyveres nemzetőr, v. Szerencsés Sándor szkp.,a JászNagykun-Szolnok megyei szervezet alelnöke.
v. Pintér Kornél Észak-Dunántúli TSZK. tkp.

Pápai Alcsoport
PRIMUS INTER PARES
(Első az egyenlők közül)
Egy aranydiplomás tanárnő ünnepélyes könyvbemutatója
Pápán, a nagy múltú diákvárosban. A mű címe: „Szakfelügyelő tanárnő és gimnáziuma”
Úgy tartja a mondás, hogy „az ÉLETET hátra fordulva
lehet megítélni, de előre tekintve kell ÉLNI!” - Veszprém
vármegye vitézei, valamint a pápai vitézi alcsoport legaktívabb tagjainak és illusztris vendégeinek közreműködésével

realizálódott az a színpompás
ünnepség, melynek színtere
az új „Petőfi Sándor” Gimnázium aulája volt. A műsor
témájának és szereplőinek
kiválasztása, a táncok, zenei
betétek és az alkalomhoz kapcsolódó versek témaválasztása az ünnepelt személy: vitéz
Gajárszky-Galántai Márta
Edit szakfelügyelő tanárnő,
nemzetőr dandártábornok nevéhez köthető. Az ünnepelt
pedagógusnő ezzel a nagyszabású, látványos, magyarságtudatot elmélyítő rendezvénnyel
kívánt fejet hajtani, méltóképpen megemlékezni Dunántúl
Athénjének korábbi, neves, nagy múltú iskolái és kimagasló
tanáregyéniségei előtt. A műsort vitéz Horváth Müller Anita,
a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolájának igazgatója vezette imponáló magabiztossággal, rutinnal. A felhangzó bevonulási zene után a műsorvezető felkérte a vezénylő tisztet: nemzetes Horváth Ferenc
urat, hogy sorakoztatás után a vitézeket vezesse be a gimnázium aulájába. A vonulás sorrendje: A menetet v. Kun László
szkp. palástban; a Szent Korona megszentelt mását nemzetes Mayer Ferenc v. alhdgy. vitte palástban, Pintér Péter a
„Hét csillag” Egyesület vezetője a címeres magyar zászlót
vitte Bocskaiban; v. Hunyadi László főkapitány, v. Piti János nemzetőr altábornagy, Gajárszky-Galántai tanárnő első
számú kísérője, v. Gajárszky- Galántai Márta, v. Visi Károly Ferenc, a tanárnő vitézi kísérője. V. Pintér Kornél tkp.
laudációja következett az ünnepeltről. Rövid életrajzi áttekintésben emlékezett meg a Gajárszky főnemesi, lengyel honból
származó apára: v. Galántai igazgató úrra, hadapródiskolai
tanár–századosra, nyelvész tanárra, iskolaalapítóra (hadifogság Németország), majd a Pápai „Türr István” Gimnázium
első, névadó igazgatójára. A méltatások sorát v. Hunyadi
László főkapitány zárta, a tőle megszokott tárgyilagossággal mondta el a hallgatóságnak, hogy v. Gajárszky-Galántai
Márta v.hdgy asszonyt Ezüst Nemzetvédelmi Érdemkereszt
kitüntetésben részesítette a Rend. A díszes ünnepség a Himnusz közös éneklésével ért véget
v. Horváth Müller Anita, v. Sántha Csaba,
s a Pápai vitézi alcsoport tagjai
A Horthy Miklós Társaság elnöke, Kosaras Péter Ákos
tartott nagy sikerű előadást „Horthy Miklós Magyarországa” címmel Pápán, 2013.június 6-án, az Edvy Malom
Fogadóban.
Vendéglátó: v. Sántha Csaba és családja
Balatonalmádiban
A Történelmi Vitézi Rend díszegysége őrizte a szent királyi család ereklyéit
2013. május 30-án a balatonalmádi Szent Imre plébániáról
a felszentelésének 70. jubileumát ünneplő győri Szent Imre
templomba érkeztek Szent István király, Boldog Gizella királyné és Szent Imre herceg ereklyéi, az almádi hívek kíséretében. Az ereklyék június 9-én érkeztek vissza Győrből,
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népes küldöttséggel. Visszaadásuk ünnepi szentmise keretében történt. A szertartás idejére az ereklyéket az oltár mellett helyezték el és a Történelmi Vitézi Rend tagjai őrizték.
A szentmise után az ereklyéket a Történelmi Vitézi Rend
díszkíséretével visszahelyezték a templom mellett levő Szent

Jobb kápolnába, amely hasonmása a Budai Várban, a Zsigmond templomban állott kápolnának, ahol 1944-ig őrizték
a Szent Jobbot. A győri ünnepségen a Szent Királyi Család
ereklyéit a Szent László Határőr hagyományőrző egyesület
tagjai kísérték és őrizték a szentmisén. Ez adta az inspirációt, hogy a balatonalmádi ünnepségen ilyen ünnepélyes keretek
között fogadhassuk a hazatérő ereklyéket. Az ötletet felvetettem
v. Radnai Róbert rendtársunknak, aki azonnal támogatásáról
biztosított. Ezután megkerestem a balatonalmádi Szent Imre
templom plébánosát, Szabó János atyát, aki örömmel vette felajánlásunkat.
V.Radnai Róbert barátom pedig ez idő alatt v. Pintér Kornél
törzskapitány úrtól kért engedélyt arra, hogy képviselhessük a
Történelmi Vitézi Rendet az ünnepségen. Örömmel vettük tudomásul, hogy a törzskapitány úr, és a Történelmi Vitézi Rend
nemcsak támogatta az ünnepségen való részvételünket, de tevékenyen segített is. Az ünnepség idejére rendelkezésre bocsátották a Rend zászlaját. Az ünnepi szentmisén hatalmas tömeg vett
részt. Nem csak a templom telt meg zsúfolásig, de a templom
előudvarán és az utcán is sok ünneplő volt. Megjelenésünk a felemelő és méltósággal teli ünnepségen és szentmisén igazi meglepetés volt. Szabó János atyán és rajtunk kívül ugyanis nem
tudott róla senki. Sokan az ünnepség végéig találgatták, kik is
lehetünk, amíg János atya a szentmise végén meg köszönte részvételünket (volt, aki közel járt az igazsághoz, miszerint ”…ezek
valami lovagok”; s egyben meghívott bennünket az ünnepséget
követő szeretetvendégségre, agapéra. Túlzás nélkül állíthatom,
nem hoztunk szégyent a Történelmi Vitézi Rendre, magam is
meglepődtem, milyen nagy szeretettel fogadtak bennünket. Nagyon sokan megköszönték részvételünket, hogy emeltük megjelenésünkkel az ünnepség fényét és gratuláltak helytállásunkért

(ami igaz, az igaz, rettenetesen meleg volt az idő.) Végezetül
köszönöm Rendünk segítségét, az ünnepségen részt vevő rendtársaimnak pedig a helytállást.
Mikóczy Károly VRNT
Toldi Éva cikkéből/Magyar Kurír: Balázs Tamás győri plébánostól és kísérőitől Szabó János plébános, Papp István Sándor
káplán és Szakál Balázs egyházközségi vezető vette át az ereklyéket, amelyeket a szentáldozat idejére az oltár mellett helyeztek el, s a szertartás alatt a Történelmi Vitézi Rend tagjai őrizték őket. A szentmisét Balázs Tamás, a győri Szent Imre-templom plébánosa mutatta be. Szentbeszédében rámutatott többek
között: bizonyára a Gondviselés akarta úgy, hogy olyan időben
történjék az ereklyék látogatása Győrben, amikor a folyók soha
nem látott áradása zúdult a városra. Megmentette Győrt az ott
lévő magyar királyi szent család jelenléte, segített felülkerekedni a veszedelmen. Közösségben és egyéni imádságban fordultak
a szent királyi családhoz, hogy közbenjárásukkal segítséget kérjenek az Úrtól az áradásokkal szembeni küzdelemben Győrött
és mindenütt az országban, ahol folyik a harc az otthonok, a családok, az épített környezet megmentéséért.

Fejér megyei Székkapitányság

75 évvel ezelőtt: 1938-ban Székesfehérváron tartotta vitézavatását a Vitézi Rend
Három helyszínen emlékezett meg az 1938-as fehérvári vitézavatásról a Történelmi Vitézi Rend. Elsőként a Nemzeti
Emlékhelyen, az 1938 május 22-i vitézavatás helyszínén tisztelegtek a rend tagjai. E nap és a helyszín a Történelmi Vitézi Rend Észak-Dunántúli Törzsszékének kiemelkedő ünnepe is volt egyben: a törzsszék leendő vitézeinek eskütételére
kerülhetett sor, igen emlékezetes és felemelő keretek között.

Megemlítjük, hogy leendő vitéztársaink egy része az árvízveszélyeztette gátakon teljesített önkéntes szolgálatot. Az ünnepség-sorozat emléktábla-avatással folytatódott az Oskola
utca-Ady Endre utca kereszteződésében található Magyar
Vitéz szobornál, majd a Szekfű Gyula utcában, a hajdani Vitézi Székházhoz zarándokolt a Rend több törzsszékének képviselője.
Az 1938 május 22-i vitézavatás helyszínén, e Nemzeti Emlékhelyen megtartott ünnepségen v.Erdélyi Takács István tkp., református lelkész felidézte, hogy az 1920-ban létrehozott Horthy
Miklós kormányzó által alapított Vitézi Rend olyan személyeket
avatott tagjaivá, akik harcokban, vagy esetleg egyéb módon tűntek ki a magyar nemzet szolgálatában. Kiemelte, hogy a Vitézi
Rend első tagjai katonák voltak, kivették részüket az I. világháború harcaiból: hazájuk fegyveres védelméért kaptak vitézi
címet. Az eskütételen Horváth Imre atya áldotta meg a megjelenteket.
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Életre szóló vitézi eskütétel

Főkapitányi köszönő
és a hősies helytállásra emlékeztető szavak

Főhajtás az ismeretlen katona emlékhelyén

Koszorúzás a hazát védő vitéz-katonák emlékére

Ezt követően a Rend tagjai az Oskola utca - Ady Endre utca
kereszteződésében található Magyar Vitéz szobrához vonultak,
ahol emléktáblát avattak a 38-as események tiszteletére. A szobornál vitéz Hunyadi László főkapitány arra emlékeztette a résztvevőket, hogy a fiatalok nevelése, az értékek átadása a legfontosabb feladat, hiszen csak a segítségükkel lehet egy olyan országot
talpraállítani, amely „nem ismerhette meg a múltját és történelmi értékeit.” Az emléktáblaavatáson v. László Tibor az É-Dtúli
TSZK. Fejér megyei székkapitánya kiemelte: A szobor példát ad
a Vitézi Rend tagjainak, „miként kell állni a vártán, egyenes derékkal és gerinccel vállalni a feladatokat..” Köszönetet mondunk
a MH Összhaderőnemi Parancsnoksága képviseletében az emlékünnepségen megjelent Szabó András ezredes úrnak, az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki irodavezetőjének.

Reményünk a nemzeti értékekért munkálkodó kormányunk támogatása, a jó ügy felkarolása. „A Szentírásban olvashatjuk a

Az emléktáblaavatást
követően a a Szekfű
Gyula utcában, a hajdani Vitézi Székháznál
folytatódott a megemlékezés. V.László Tibor szkp. kifejtette: a
Vitézi Székház a Vitézi
Rendnek, mint szervezetnek volt hajléka, s
reményünk ennek az
épületnek a megújulását látni, hogy a nemzeti
értékrendet képviselő
vitézeknek e törzsszéke
méltó helyen dolgozhasson, hogy a Rend
megalapításakor kitűzött célokat elérhessük.

felhívást: Legyetek Jézus Krisztus jó vitézei. Ez azokra a jellemvonásokra helyezi a hangsúlyt, melyeket nem lehet az emberi
helytállás példatárából kivenni, elhanyagolni.” A székháznál tartott avatási ünnepségen Dr. Demeter Zsófia történész tartott történelmi visszaemlékezést, felidézte a 75 év előtti nap eseményeit:
A Romkertben 1903 új vitézt avattak 1938 május 22-én. Aznap
tették le a vitézi székház
alapkövét is, a Fejér-,
Veszprém-, Esztergom-,
Komárom és Moson megyei vitézek székházának
építéséhez.
Székesfehérvár és Fejér megye
ehhez az építkezéshez
adománnyal járult hozzá.
1938. május 22-én került
sor a Fehérvári iskolahét
keretében rendezett tanügyi kiállításra is, s ezzel

Rendi díszőrség
a Magyar Vitéz szobránál
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nyílt meg az új Szent István Központi Elemi Iskola, a 24 tantermes Széna Téri Iskola; itt adták át a Hóman Bálint minisztersége
alatt létesült ezredik tantermet.
Cser-Palkovics András polgármester az emléktáblaavatáson
a 2013-as Szent István Emlékév alapgondolatáról beszélt, mely
szerint emlékeztetni kell a fehérváriakat és a magyarokat arra,
hogy a nemzet történelmi fővárosa Székesfehérvár.

Rendi nagyzászlónkkal a Csíksomlyói Búcsún.
Fiai mellette,történelmi zászlókkal

„A felelősségre szerettük volna felhívni a figyelmet, a saját,
közös felelősségünkre, amivel tartozik a nemzetének az, aki fehérvári polgárnak vallhatja magát.”
– V. Vasadi Gusztáv a saját maga és családja által alkotott koronázási jelvények másolatát adta át a Rend É-Dtúli TSZK vezető
tisztségviselőinek. Székesfehérváron a Történelmi Vitézi Rend
ünnepi egysége, mintegy 200 fő, bajtársi ebéddel zárta a Rend
számára kiemelkedő napot. Köszönet illeti azokat, akik ezt az
eseménysort megszervezték, s méltón emlékezhettünk a történelmi helyszíneken a háromnegyed évszázad előtti történelmi
eseményekre.
Egy korabeli krónikából: Schmidl Ferenc tervei szerint
hamarosan felépült Vitézi Székház nagytermét is egy Aba
Novák Vilmos által készített falfestmény díszítette. (ez állítólag végérvényesen eltűnt.) Az ekkor ünnepélyesen előkészített
alapkövet és alapítói okiratot a vitézi székházba való beépítésig a múzeumban őrizték. 1940-ben, a vitézi rend 20 éves
fennállása alkalmából Schmidl Ferenc ezen munkájáért a
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta. A Vitézi Székház
épületében működött a Hét vezér étterem, amelynek belső
berendezését is Schmidl tervezte. Ő rendelte meg Kitlinger
Kálmántól a hét vezér fémből készült szobrát. Ezt az épületet díszítette A Magyar Vitéz szobra, amely később a ciszterci rendház falára, majd az Ady Endre utca saroképületére
került. Azon a napon, amikor Fehérváron a vitézek letették
esküjüket, kezdődött a fővárosban a XXXIV. Eucharisztikus
Kongresszus előkészítő nagygyűlése, maga a kongresszus tartott egészen május 29-ig, majd másnap a Szent Jobb körmenet után kezdte meg az ereklye országjárását. A kongresszusra érkezett Eugenio Pacelli bíboros, államtitkár 1939-től XII.
Pius néven pápa, kíséretében volt Giovanni Battista Montini,
a későbbi VI. Pál pápa is, valamint velük együtt 14 kardinális, 37 érsek és 196 püspök.”

Székesfehérvári Alegységünk tagja
v. Gaál Simon v.hdgy úr.

Jókívánságainkat küldjük vitéz Gaál Simon kedves rendtársunknak, aki súlyos betegséggel küzd már hosszú ideje. Nélkülözzük Őt: mosolygós érdeklődését, figyelemfelkeltő szavait. Mindig szolgálatot adott fiaival együtt. Családja odaadó szeretete gyógyítja: felesége, Kinga fáradságot nem ismerő ápolása, törődése és
határtalan szeretete áll mellette. Fiai, menyei és kisunokái öntenek
erőt a néha csüggedőbe. Simon volt, aki azonnal adományozott a
rászorulóknak, odafigyelt minden szóra, jelre, amelyek jelezték, ha
segítség kellett. Többször utaztunk együtt Erdélybe, vitézavatásra;

Gyimesbükk: együtt a csapat,
kellemes a hangulat - magyar nótával
Csíksomlyóra, a Búcsúra. Kellemes társasági ember, tele humorral
és ugyanakkor szívből jövő megfontoltsággal, komolysággal, nyitott, őszinte érdeklődéssel barátai iránt. A mai sekélyes időkben
Ő lehet az a példaképe fiatalnak és erőtlennek, aki bátran szembeállt a kihívásokkal, egyenes derékkal állta a megpróbáltatásokat.
Nagycsaládot tudhatnak magukénak; gyermekeiket nemzeti, keresztényi értékrend szerint nevelték.
Kedves Simon, hiányzol! Veled vagyunk lélekben – Isten kegyelmét és segítségét kérjük mielőbbi gyógyulásodhoz.
v. Szanyó Árpád kp.tkp.

Ezrednapi megemlékezés és kiállítás,
Székesfehérvár

A Magyar Királyi “Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred
Hagyományőrző Egyesület rendezte 2013. augusztus 15-én
az 1920-1945 közötti időszakot – azaz a Horthy-korszak katonaéletét megelevenítő kiállítást, mégpedig a Székesfehérvári Szent István 3. Gyalogezred életén keresztül. Az eseményt
abban az épületben rendezték, amely annak idején az ezred
laktanyájaként szolgált, ma – egyebek mellett – a helyőrségtörténeti kiállításnak ad otthont. Az ezredtörténeti kiállítást
zömében saját gazdag gyűjteményükre építve a építve két
fiatal gyűjtő, v. Böhm Martin és Dósa János szervezte meg,
készítette elő, és mutatta be.
„Száznál is többen lehettünk már, amikor 15 órakor kezdetét
vette a kiállítás megnyitója. A Himnusz elhangzását követően elsőként Viza Attila képviselő úr Székesfehérvár önkormányzata
nevében köszöntötte az egybegyűlteket, majd v. Szakály Sándor
történész beszélt a Monarchia felbomlását követő időszakról, s
kifejezetten a székesfehérvári 3. Honvéd Gyalogezred létrejöttéről. Őt követően a megnyitó egyik díszvendége, a 98 éves nemes
vitéz békei Koós Ottó, a Magyar Királyi Honvédség egykori századosa szólt helytállásról, hősökről, a magyar honvédek Trianont
követő lelkiállapotáról, az emlékezés fontosságáról, valamint
saját és az ezred majd’ háromnegyed évszázaddal korábbi életéről. Szavai őszinték voltak, hangja büszke, beszéde megindí-
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tó. Ezután a megjelentek
megnézhették a kiállítást,
amit a szervezők szakszerűen be is mutattak.
A látogatónak egy szava
sem lehet – a fiatal srácok
valóban gyönyörű tárlatot hoztak össze, a Horthy-korszak egyik fontos
szeletét nagy hozzáértéssel, gazdag szöveges és
képanyaggal színesítve
mutatták be. A kiállítási
ruházati darabok egyszerűen gyönyörűek voltak,
ahogy jártam-keltem a
nézelődők között, mindenfelől az elismerés
hangjait hallottam. Volt
olyan látogató, akinél a
tárgyak saját családi emlékeit, felmenője kitüntetéseinek képét hozták elő.” - Szeretném
mindenkinek megköszönni a részvételt, akik eljöttek a kiállításunk megnyitójára még augusztus 15-én. Külön köszönetemet szeretném kifejezni vitéz Dinga László György székkapitány úrnak, s a Komárom-Esztergom megyei alcsoportnak
a megjelenésért! Minden kedves rendtársunkat, családjukat
és barátaikat sok szeretettel várjuk a kiállítás megtekintésére
hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00-ig pénteken 08:00-13:30-ig
Székesfehérvár Malom utca 2., az ezred egykori épületében. Tárlatvezetés előre egyeztetett időpontban. Időpont

egyeztetés: v.Böhm Martin 0630/644-1238, vagy e-mailben:
bohmmartin1931@gmail.com)

A Komárom-Esztergom Megyei
Székkapitányság jelenti

Rendünk Észak-Dunántúli Törzsszékének Komárom-Esztergom Megyei Székkapitánysága áprilisban tartotta legutóbbi állománygyűlését. Már hagyomány, hogy a tavaszi állománygyűlést mindig egy Tata közelében levő településen tartjuk, melyet

egy-egy rendtárs nagy odaadással szervez számunkra. Ezúttal
Nagyigmándra hívott bennünket v. Bukta József rendtársunk, a
katolikus plébánia nagytermébe. A több mint száz éves, patinás
épület az összejövetel méltó helyszíne volt. Az állománygyűlésen részt vett v. Hunyadi László főkapitány úr is, köszöntötte az
egybegyűlteket, s aktuális gondolatait osztotta meg az alegység
tagjaival. Őt v. Dinga László György szkp. úr követte, aki az elmúlt időszakban végzett munkáról tartott tájékoztatót: örömmel
tudatta, hogy a székkapitányság tagjai igen aktív közéleti szerepet vállalnak, nem csak Komárom-Esztergom megyében, hanem
Felvidéken is képviselik Rendünket különböző nemzeti ünnepeken és hazafias rendezvényeken. „A vitézi köpenyt, jelvényeket
mindenütt nagy érdeklődés övezi, sokan tudakolják, kik vagyunk,
hogyan lehet közénk bekerülni.” – monda székkapitány úr.
Bemutatkoztak az idei várományosok, közülük többen Felvidék szülöttei. Az állománygyűlés utolsó mozzanataként koszorút
helyeztünk el a nagyigmándi Trianon-emlékműnél, mely többek
között vitéz Bukta József rendtársunk kezdeményezésére készült
el néhány évvel ezelőtt. A gyűlést bajtársi ebéd követte, majd egy
emlékezetes kirándulás a szomszédos Bábolna városba. Itt múzeumlátogatás, valamint a ménesbirtok megtekintése volt a program, s természetesen kötetlen beszélgetés nemzetünk sorsáról.

v. Izsáki Zsuzsanna
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Nagy tisztelettel és örömmel megosztom Veletek az ELSŐ
Vitézi családi nap legemlékezetesebb pillanatait.

A fotókat legnagyobb lányom, Szantner Petra Mónika és az
ország leghíresebb militária-gyüjtője, rendtársunk vitéz Laborc
György Péter készítette. Hála és köszönet a csodás pillanatok
megörökítéséért!!!
v. Szantner Gábor mb.kp.vhdgy.

Mányi Alcsoport

Mányi Lovasnapok – Vitézi helytállás. Képes beszámolónk
vitézi összefogásról és az eredményrőL

Alakul a ’Tengerész bogrács’: a csíki csorba

Kezdődik a nagy főzőverseny. (balról jobbra) Dr.v. Török Péter, v. Ugron Zoltán polgármester, v. Madaras Ágnes, v. Székely
László,v.Kovács György, Dr.v.Tolnai Krisztina, v.Szanyó Árpád,
v.Soltész Gyula, v. Foltán László; munkájukkal segítették a kibontakozást: v. Szabó Zoltán alpolg.mester,Radicsné v. Majda
Katalin, Soltészné Ibolya, Jenei Erzsébet, s egy baráti házaspár

A magyar nótának nincs párja!

Mi együtt főzünk- és együtt nevetünk…

Különdíjjal jutalmazva a különleges ízek: A ’Vitézi bogrács’ és a
’Tengerész bogrács’! Jövőre Veletek – ugyanitt!
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Dél-Közép Magyarország TSZK.
Bács-Kiskun m. alcsoport
Hősök Napja			
		
Alcsoportunk tagjai megyénk városaiban, településein aktívan
részt vettek a Hősök napi megemlékezéseken. Az emlékműveknél, templomokban rendezett koszorúzásoknál képviseltük Rendünket. Kecskemét Városházának dísztermében tartott ünnepi
megemlékezésen is részt vettünk május 23-án. Zászlónk bevonulásával kezdődött a nagy létszámú, színvonalas műsor, melyen
a kecskeméti rendtársakon kívül, megyénk távolabbi helyein élő
tagjaink is jelen voltak.

Egyesület kalocsai egységeibe tartozó látogatócsoport. Képviselő úr megismertette a rendeket az Európai Unió működésének
mechanizmusával, és a Benes-dekrétumok elleni intézkedéseinek
jelenlegi eredményeivel. A nemzeti szervezetek mintegy 30 fős
küldöttsége Brüsszelben összevont állománygyűlést tartott, ahol
a tisztségviselők méltatták Dr.v. Bagó képviselő úr nemzetvédő
munkásságát. Az 1956-os Vitézi Lovagrend törzskapitánya jubileumi emléklappal, a Nemzetőrség parancsnoka kitüntetéssel,
a Kalocsai Wass Albert Baráti Kör elnöke a Szent Korona-tanról
írott könyvével, a Történelmi Vitézi Rend mb. hadnagya pedig
egy ritka Horthy-emlékéremmel köszönte meg a Nemes Magyar
Nemzet érdekében kifejtett érdemes tevékenységét.
v. Vörösváczky Csaba mb.v.hdgy.
Állománygyűlés – Nagykőrös
Október 12-én tartottuk állománygyűlésünket, ezt követően emléktáblákat avattunk. A jelentős eseményt megtisztelte jelenlétével a Magyarok Világszövetségének elnöke, v.
Patrubány Miklós úr is.
A beszámolókat követően a főkapitány úr által restaurált
klenódiumokat a TVR Dél-Közép Magyarország TSZK nevében v. Suhajda Krisztián mb.tkp. adta át a kunszentmiklósi ref. egyházközségnek, amelyeket Nt. Pintér Gyula nemzetes úr vett át.

Köszönet
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kalocsai Csoportja ezúton köszöni a Történelmi Vitézi Rendnek a Húsvétra küldött ruhaadományt.

Lovagrendek és nemzeti szervezetek
látogatása Brüsszelben

Dr.v. Bagó Zoltán EP-képviselő meghívására 2013. április 8-10. között látogatást tett Brüsszelben a Történelmi Vitézi
Rend, az 1956-os Vitézi Lovagrend, a Szent György Lovagrend,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Kalocsai Wass Albert Baráti
Kör, az 1956 Magyar Nemzetőrség és a Magyar Csendőr Bajtársi
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Emléktáblákat avattak a vitézek Nagykőrösön; 2013.10.12
A Történelmi Vitézi Rend emléktáblákat avatott 2013. október
12-én Nagykőrösön, a református temetőben lévő Magyar Hősök
Emlékhelyén. Az emléktáblákat v. Hunyadi László, a Történelmi
Vitézi Rend főkapitánya és v. Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke avatta fel. Az emléktáblák felállításának
előzményeként a nagykőrösi v. Kiss János Mihály, v. Varga Péter
Pál és v. Rákosi Lajos már 2008-ban két kopjafát állíttatott a hősi
emlékhelyen v. nagybányai Horthy Miklósnak kormányzó úrnak
és az 1956-os szabadságharcosoknak. Most ismét ők kezdeményezték és kivitelezték, hogy a kopjafák tövébe egy-egy emléktábla kerüljön. Az egyik Magyarország kormányzójára, a másik
pedig 1956 hőseire: v. Rácz Sándorra, az ’56-os Nagy-budapesti

mondott v. Suhajda Krisztián mb. törzskapitány, országgyűlési
képviselő. Az ünnepséget v. Tiszavölgyi István mb. székkapitány
vezette le. Az eseményen a Bács-Kiskun megyei vitézeken kívül
részt vettek a Történelmi Vitézi Rend Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megyei képviselői is. Az avatási ceremónián közreműködött az Arany János Református Gimnázium, Szakképző
Iskola és Diákotthon énekkara, Ecsedi Péter karnagy vezetésével
és a nagykőrösi zeneiskola ütős és fúvós hangszerek tanárai, növendékeikkel. A magasztos ünnepségen számos egyéb szervezet
és magánember képviseltette magát szerte az országból és Nagykőrösről.	
v. Tiszavölgyi István mb. szkp., Kecskemét
Fotó: Némethné Bencze Krisztina
Bács-Kiskun m. - Képes beszámolónk:
Augusztus 20. – Kalocsa

Munkástanács elnökére, a Magyarok Világszövetsége tb. elnökére, továbbá v. Pongrátz Gergelyre, a Corvin-köz parancsnokára
valamint bátyjára, v. Pongrátz Ödönre, a parancsnok mindenkori
segítőjére és rajtuk keresztül minden magyar hősre és hazafira
emlékeztetnek. Az emléktáblák avatása után imát mondott nt.
Pintér Gyula VRNT kunszentmiklósi ref. lelkész. Áldást mondott nt. Pápai Szabó György velencei ref. lelkész. Az emléktáblákat ft. Hernádi László esperes-plébános szentelte fel. Köszöntőt
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Kenderes – Újratemetés 20.éves évorduló

Radnóczy Antal, a Vitézi Rend főkapitánya tisztelgett a rendjüket
alapító Horthy Miklósnak, majd Baranyi Mihály, Kenderes polgármestere tartott beszédet. Kéri Kálmán ny.vezérezredes egyre
fogyatkozó számú tiszttársai nevében beszélt, azok képviseletében, akikkel még együtt esküdtek fel a kormányzóra. Emlékbeszédet tartott Hegedűs Lóránt püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke is. Edelsheim-Gyulai
Ilona grófnő, a néhai Horthy István kormányzóhelyettes felesége
a ravatalnál köszönetet mondott mindazoknak, akik az újratemetést lehetővé tették, s tisztelegtek az elhunytak emléke előtt. Ifjabb
Horthy István a ravatal előtt felidézte nagyapja emlékét. Az ökumenikus egyházi szertartást Kocsis Elemér, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Szalai Pál kenderesi lelkipásztor
és Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar
elnöke mutatta be. A kriptában a tengerészek búcsúztak egykori
főparancsnokuktól. Az újratemetés záróaktusaként koszorúkat
helyeztek el a kápolnában – koszorút küldött Kenderesre Antall
József miniszterelnök -, majd a végtisztességet tévő gyülekezet elénekelte a Himnuszt. Az egykori kenderesi Horthy-kastély parkjában felavatták Horthy egyenruhás bronz mellszobrát.”

Jász-Nagykun-Szolnok m. alcsoport

20. évforduló
2013. szeptember 1-én Szolnok főterén a város napjával egybekötött, a 25/88 sz. könnyű vegyes zászlóalj-alakulat napját ünnepeltük. Ez az esemény azért is említésre méltó, mert a zászlóalj
alapító tagjai között van nemzetes Lázár Tibor szds., Jász-Nagykun-Szolnok megye v.hadnagya is.
A nap további kiemelkedő programja Kenderesen folytatódott.
Azt ünnepeltük együttérző szívvel, hogy 20 évvel ezelőtt nemzetünk megmentőjét a végakaratához híven végső nyughelyére, a
kenderesi családi kriptábaa temették el. Sokunknak feltűnt, hogy
az emlékpark nem telt meg emlékező, ünneplő emberekkel. A 20
évvel ezelőtti eseményekről így számolt be a korabeli sajtó:

„A szombati gyászszertartásra több mint ötvenezren érkeztek
Kenderesre. A Horthy-család tagjai közül 56-an jöttek el. A búcsúztatáson ott volt a hazai közélet számos képviselője, köztük
Boross Péter, Für Lajos, Surján László, Balsai István, Kádár
Béla, Nagy Ferenc József, Szabó Tamás és Kiss Gyula, Antall
József közvetlen családtagjaival képviseltette magát. Elsőként v.

A 2013-as megemlékezés református istentisztelettel kezdődött, melyet nt. Cseh Judit lelkipásztor tartott. A kántor Mészáros
János Elek énekművész volt. Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke beszédében hangsúlyozta: a média agyonhallgatta a
20. évfordulót és talán ennek tudható be a kis létszám. Továbbá
elmondta: „Legyen cél és feladat, hogy Kenderesen olyan Horthy-korszakot kutató tudományos történeti intézet jöjjön létre,
amely képes egybegyűjteni a Horthy családhoz, a kormányzóhoz
kötődő, a világban fellelhető dokumentációs anyagokat, levelezéseket, feljegyzéseket, tanulmányokat és könyveket, hogy az erre
szakosodó fiatal történészeknek legyen lehetőségük megismeri a
kormányzó nevével jelzett korszakot.”
Ifjabb Horthy István, a Kormányzó unokája megható szavakkal emlékezett meg nagyapjáról és édesanyjáról, az idén tavas�szal elhunyt főméltóságú asszonyról, özv. Horthy Istvánné gróf
Edelsheim Gyulai Ilonáról, aki haláláig szent kötelességének
tartotta, hogy hiteles kép alakuljon ki a kormányzó történelmi
szerepéről.

Szolnok – Emléktábla-avatás Székely TSZK-el

A programok megkoronázásaképp, v. Szerencsés Sándor szkp.
vezetésével a Jász-Nagykun-Szolnok m-i Alcsoport tagjaival,
hatvan, Erdélyországból érkezett vitéz társunkkal és a Rend több
törzsszékét képviselő rendtársunkkal együtt elmentünk Szolnokra, az Székely TSZK által állított emléktábla avatására.
Itt Szabó István, a város alpolgármestere és v. Hunyadi László
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főkapitány leleplezte, Máté György esperes plébános megáldotta
v. nagybányai Horthy Miklós két székely tábornokának emléktábláját. Az ikerpár v. primor Szotyori Nagy Gyula és v. primor
Szotyori Nagy Áron emléktáblája a római katolikus plébánia falán kapott helyet. Az elhangzott beszédekből idézek:

„A székelység körében a katonai pálya iránti vonzalom közismert, tehát nem véletlen, hogy az évszázadok során számos
kiemelkedő egyéniséget adott a magyar hadászatnak: v. primor
Szotyori Nagy Gyula a Székely Mikó kollégiumban érettségizett
1905-ben, a Ludovika Akadémia 1908. évi végzettje, ugyanazon
az év őszétől hadnagy a m.kir. 21. gyalogezrednél, majd a bécsi
hadiiskola hallgatója. A világháborúban a kassai honvédosztály
főhadnagyaként harcolt. Rész vesz a Székely Hadosztály harcaiban, ahonnan a kényszerű fegyverletételt követően 1920-ban a
románok internálják Brassóba, majd Szamosújváron raboskodik.

1921-től a Ludovika Akadémián a harcászat, a hadseregszervezés, majd a hadtörténelem tanára. Ezredesként a Hadimúzeum
igazgatója.1936-ban vezérőrnagy, a kecskeméti helyőrség parancsnoka, 1937-ben altábornagy, 1939-től a miskolci gyalogdandár-, 1940-től a marosvásárhelyi VII. hadtest parancsnokává
nevezik ki. 1942 augusztusában nyugállományba vonul. Ikertestvére, Áron, szintén tábornoki rangig vitte és 1962-ben itt Szolnok
városában hunyt el.”

Az emléktábla megáldása után koszorúkat és virágokat helyeztek el a jelenlévők, tiszteletük és nagyrabecsülésük jeléül. Az
ünnepség zárásaként v. Hunyadi László főkapitány vitézi hadnagyi kinevezési okiratot adott át nemzetes Lázár Tibor százados
úrnak.
Szolnok, 2013.szeptember 02.
Kálinger Roland vitézi várományos

Nyugat-Dunántúli TSZK
Győr-Moson-Sopron vármegyék székkapitányságának rendezvényei 2013. első félévében
Székkapitányságunk minden rendezvényét a Szent László
Határőr Hagyományőrző Egyesülettel közösen szervezte.
2013. február 9-én „In memoriam Világhy József” címmel
megemlékezést tartottunk a januárban elhunyt Világhy Józsefről, aki a Horthy Miklós Történelmi Társaság alapító elnöke volt
Győrben, s természetesen Horthy Miklós kormányzó halálának 56.
évfordulójáról. Világhy Józseffel minden évben megemlékeztünk
a kormányzóról. Az ő emlékére székkapitányságunk és a Szent
László Határőr Hagyományőrző Egyesület átvette ezt a megemlékezést. Világhy Józsefre Fehérné Markó Kamilla VRNT törzsszéki
v.hdgy. volt elnökként is emlékezett, mivel az elhunyt elnök maga
is tagja volt a „NE-felejcs” Polgári Egyesületnek. Ezt követően
Fehér Imre VRNT szkp. tartott előadást Horthy Miklósról.
2013. március 15-én, nemzeti ünnepünkön a városi ünnepségen koszorúztunk.
2013. március 27-én Győr töröktől való visszafoglalásának
415. évfordulóját ünnepeltük. A két hős várkapitányra, Pálffy
Miklósra és Adolf Schwarzenbergre Fehérné Markó Kamilla
VRNT v.hdgy. emlékezett. Ezen az esten a győri vár mostani
feltárása, az ásatások, ill. a városvezetés erősen vitatható térfelújítási elképzelései apropóján Szabó Gyula építész, az Arrabona
Városvédő Egyesület elnöke tartott előadást „Az Arrabona Városvédő Egyesület kompromisszumos megoldási javaslata a
Dunakapu tér helyreállítására” címmel.
2013. április 28. székkapitányságunk győri tagjai Nagyváradon csatlakoztak a már hagyományosan meghívott, Szent László
Határőr Hagyományőrző Egyesület Szent László-ünnepi, herma-körmenetes díszelgőihez. Megtiszteltetés volt számunkra,

hogy a határőrök mellett mi is vonulhattunk, s vihettük a törzsszéki zászlót Szent László hermája közelében ezen a partiumi
rendezvényen.
2013. május 26-án, Hősök Napján koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartottunk a győri Hősök terén, a nemrég felújított hősi emlékműnél. Beszédet mondott Fehér Imre VRNT szkp.
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Tettük ezt azért, mert a Honvéd Hagyományőrzők és a városvezetés nem itt emlékezett, ahol kell, hanem a Gyermeknapra
hivatkozva a Vadász emlékműnél.
2013. június 4. Trianon-megemlékezés		

A Történelmi Vitézi Rend területi csoportja és a Szent László
Határőr Hagyományőrző Egyesület az Országzászló emlékműnél megemlékezést tartott a trianoni békediktátum aláírásának
93. és az Országzászló-emlékmű felavatásának 5. évfordulóján.
Köszöntőt mondott Fehér Imre VRNT szkp., egyesületi elnök.
Jubileumi emlékbeszédeket tartott Fehérné Markó Kamilla
v.hdgy. és Majtényi Lászó az Összefogás Polgári Egyesület elnöke. A megemlékezés szónoka Rendünk főkapitánya, v. Hunyadi
László volt. Közreműködött Szabó Balázs tárogatón, valamint a
Pannon Kvartett és Barátaik.

2013. szeptember 1. Kenderes
Idén már 20 éve nyugszik
Horthy Miklós és családja
magyar földben Kenderesen. A Győr-Moson-Sopron m. székkapitányság és a
Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület közös
szervezésében mintegy 35
fő, tíz rendtársunk, a hagyományőrző egyesület tagjai
és nemzetőrök vettek részt a
Kormányzó és családja újratemetésének 20. évfordulóján
rendezett ünnepi megemléke-

zésen. (Győrből a Nyugdíjas Polgári Kör Egyesület is indított
autóbuszt, mintegy 50 nemzeti érzelmű polgárral). A rendezvényen Fehér Imre VRNT Győr-Moson-Sopron m. szkp-a., a Szent
László Határőr Hagyományőrző Egyesület elnöke vezette fel a
TVR díszalegységét, többek között erdélyi rendtársainkat és az
egyesület tagjait, akik az emlékműnél díszelegtek az ünnepség
alatt. A Rend díszegysége a Horthy-mauzóleumnál, a koszorúzáson is díszőrséget állt, ahol Fehér Imre VRNT szkp.és Fehérné
Markó Kamilla VRNT v.hdgy. koszorút helyezett el a Kormányzó sírjánál.
Fehérné Markó Kamilla VRNT törzsszéki v. hdgy.
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Kelet-Magyarország TSZK
Debrecen város
Emlékeztünk a debreceni csata 164. évfordulóján, mely
1849-ben az utolsó csaták egyike volt. Az osztrák császár egymaga nem bírt a rebellis magyarokkal – behívta hát Miklós cár
mintegy kétszázezres kozák-orosz hadseregét, hadd pusztítsák
a magyart! Nagysándor József tábornoknak nem az lett volna a
feladata, hogy az orosz fősereggel ütközzön meg. Mint oldal-és
hátvédnek kerülnie kellett volna a csatát. Az orosz hadsereg emberi, tüzérségi és lovassági túlereje szinte lehengerelte a magyar,
keményen küzdő seregtestet. A magyar tüzérség kitett magáért:
Kuprijanov hadtestparancsnok féllábát lőtték el, Miller tábornok
halálos sebet kapott, 27 orosz tiszt és 634 katona elesett. Vissza
kellett vonulnunk, s ezt a manővert a huszárok biztosították, többszöri lovas támadással állították meg az üldözőket. A csatatérről
112 honvéd holttestét szedték össze a debreceniek és temették az
azóta ’Hősök temetőjének’ nevezett közös sírba. Több, mint 1000

honvéd esett fogságba, sokan eltűntek…
A haldokló oroszlán a Magyar Szabadság szimbóluma. Szobrásza pedig ugyanaz a személy, aki a Lánchíd oroszlánjait is készítette: Marschalkó János lőcsei szobrászművész.
v.Nagy Sándor
Szeretethíd – hadisírgondozás
„Idén is Szeretethíd, idén is
hadisírgondozás” címmel hirdette meg a Protestáns Tábori
Lelkészi Szolgálat debreceni
református tábori lelkésze a
Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett
önkéntes napot a cívis város
laktanyájában május 24-én
délutánra. A felhíváshoz több,
mint kétszázan csatlakoztak,
többek között a Debreceni
Református Kollégium Gimnáziumából, a Dóczy Gedeon
Református Gimnáziumból, a
Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola honvéd tagozatos növendékei közül, a Honvéd és
Társadalom Baráti Kör tagjai, az 5. Bocskai István Lövészdandár
aktív- és nyugállományú tagjai közül, illetve a Történelmi Vitézi
Rend debreceni állományából.
A széleskörű összefogás eredményeként a debreceni Hősök Temetője látványosan megújult. Az önkéntes munka során a diákok
és felnőttek megtisztították a temetőt, összeszedték a felesleges

növényzetet, és mintegy 50 sírkövön restaurálták a feliratot. Kitakarították a Hősök Pantheonját, és felújították az 1849-ed debreceni csata elesettjei felett magasodó „haldokló oroszlán” feliratát
is.

Mivel május utolsó vasárnapja a Hősök Vasárnapja, az idei
Szeretehíd-hadisirgondozás rendhagyó módon zárult: a jelenlevők 15 órakor letették szerszámaikat, összegyülekeztek a központi emlékműnél, ahol Dr. Lippai Péter ezredes, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnok-helyettese megemlékezésében arról szólt, hogy a magyar történelem talán így, a hadisírgondozáson
keresztül is közel kerül a ma generációjához. Az emlékműnél koszorút helyezett el a Hajdú-Bihari közgyűlés nevében Kocsis Róbert, a közgyűlés alelnöke, Debrecen város nevében Fauszt Zoltán
aljegyző, az 5-ös Lövészdandár képviseletében Dr. Lippai Péter
ezredes. Koszorúzott a Bocskai István Bajtársi Egyesület, a megyei Hadkiegészítő Parancsnokság, illetve Győri József igazgató
és Nagy Imre internátus-vezető a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma nevében.
A Magyar Takarodó elhangzása után az összegyűltek átvonultak az I. világháborúban fiatalon elesett Dr. U. Szabó Gyula református főgimnáziumi tanár, tartalékos zászlós sírjához. Ezt a sírt
a tavalyi Szeretethídon fedeztük fel, azóta kiderítettük, hogy ki
volt az elesett katona, tanár. A sírnál v. h. Sajtos Szilárd százados,
debreceni református tábori lelkész emlékezett meg a hős tanár
életpályájáról, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának képviselői a tógás diákok kíséretében megkoszorúzták
egykori tanáruk sírját.
Ismét hadisír-gondozás Debrecenben
Immár sokadik alkalommal hirdette meg Debrecenben a
Honvéd és Társadalom Baráti (HTBK) kör a hadisír-gondozást a Hősök Temetőjében szeptember 27-én. A nemes cselekedethez v. L. Sajtos Szilárd százados, debreceni református tábori
lelkész felhívására most is csatlakoztak a református gimnáziumok tanulói. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
és a Dóczy Református Gimnázium tanulói közel százhatvanan
érkeztek a honvédtemetőbe, s a HTBK egyéb tagjaival, a dandár katonáival több, mint kétszázan dolgoztak együtt. A közös
szolgálat parancsnoka most is Dr. Lippai Péter ezredes, dandárparancsnok-helyettes volt. Az 5. Bocskai István Lövészdandár és
a debreceni református gimnáziumokat fenntartó Tiszántúli Egyházkerület között együttműködési megállapodás van érvényben,
s mivel a diákoknak immár 50 órás közhasznú munka az érettségi
feltétele, az itt végzett szolgálatukról igazolást kaptak. Az önkéntes munka során a diákok és felnőttek megtisztították a temetőt,
összeszedték az őszi lehullott lombozatot, összegereblyézték a
felesleges növényzetet, fejfákat és párnaköveket tisztítottak. „A

2013/2.59
VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ
ra. A döntés végül a Podujevóban elhelyezkedő „Kuwait Village”
nevű, konténerekből kialakított táborra esett. Itt főleg egyedülálló
kisgyermekes anyák, valamint olyanok laknak, akik a háború alatt
elvesztették szüleiket, családtagjaikat.

Az adományokat kézbesítő csoport tagjai egy szeptemberi napon
a délelőtti órákban érkeztek meg a faluba. Már az érkezésükkor
nagy volt a helyi gyerekek izgatottsága, akik később szinte megrohamozták az ajándékozókat. Örömük, nevetésük azt mutatta, hogy
az adományok jó helyre kerültek. A csoport távozásakor a gyerekek
sokáig integettek a KFOR kisbusza után.
Az átadás pozitív tapasztalataival alátámasztást nyertek v. L. Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész szavai, melyekkel
útjára bocsátotta az adományokat: „A segélyanyag átadásával célunk Magyarország és a magyar kontingens presztízsének növelése a koszovói térségben, és az ott szolgáló katonáink munkájának
támogatása. Köszönettel tartozunk a nagylelkű támogatóinknak, a
segélyanyagok felajánlóinak.”
taborilelkesz.hu

jövőben további alkalmakkal is tervezzük az ilyen közös akciókat, mivel hatalmas területről van szó, azt egy nap alatt lehetetlen
rendbe tenni, még ilyen magas létszámmal is, és a diákoknak is
szükségük van a további igazolásokra” – mondta el a három órás
közös szolgálat után v.L. Sajtos Szilárd lelkész-százados.
taborilelkesz.hu
A Történelmi Vitézi Rend is segített
A debreceni MH. 5 Bocskai István Lövészdandár református tábori lelkésze, v. L. Sajtos Szilárd százados közreműködésével ismét
humanitárius segélyanyagot adott át a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Dorcas Aid Hungary és a Történelmi Vitézi Rend a
Koszovóba készülő kontingens LT (összekötő) részlegének, mintegy 200 ezer Ft értékben.
A segélyanyag főként a gyerekeket célozza meg, iskolai tanszereket, több száz hajráfot, hajcsatot, nyakláncot, karkötőt, különböző
plüss figurákat, női, lányka csizmákat, cipőket tartalmaz.
A csomagok szétosztását az Összekötő és Megfigyelő Csoport
(LMT) hosszas szervező munkája előzte meg, hiszen meg kellett
találni azt a célcsoportot, akik leginkább rászorulnak az ajándékok-

2013. június 22-én, az 1953-ban Hortobágyra kitelepítettek
emlékére a TVR Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székkapitányság tagjai is koszorút helyeztek el a megemlékezés helyszínén.
v. Szabó Zsolt Lajos
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Hajdú-Bihar,Szabolcs-Sz.-B. megye vitézi állományának rendezvényi képviselte 2013.

1. 2013. január 22. Magyar Kultúra Napja Szatmárcseke
A rendezvényen a TVR állománya biztosította Kölcsey Ferenc
sírja mellett a díszőrséget a koszorúzás alatt. Az ünnepségen a
TVR nevében koszorút helyzetünk el a síron v. Gál Csaba mb.
v. hdgy, Fruttus Erzsébet VRNT, Kujbus János VRNT, v. Szabó
Zsolt Lajos,v. Runyó Valéria Böszörményiné, v. Buczkó Ágnes,
v. Bacskó György v. hdgy.

2. 2013. február 10. Kenderes: megemlékezés v. Horthy
Miklós halálának évfordulójáról; a TVR képviseletében
részt vett és koszorút helyezett el: Fruttus Erzsébet VRNT,
Kujbus János VRNT.

az ítéletidő és a járhatatlan utak ellenére v. Gál Csaba v. hdgy és
v. Szabó Lajos Zsolt rendtársaink felkeresték és megkoszorúzták a
lakóhelyüktől több mint 120 km-re levő nagyszekeresi református
temetőben nyugvó v. Póti Károly sírját hősi halálának évfordulóján.
5. 2013. március 24. Borsi: II Rákóczi Ferenc fejedelem

születésének 337. évfordulójának ünnepe, a TVR képviseletében részt vett és koszorút helyezett el: v. Böszörményi Valéria
Runyóné, v. Bacskó György v.hdgy
6. 2013. március 26. Debrecen Házsongárd Tanítása előadás. A TVR és a Debreceni Városvédő Egyesület közös szervezésében megtartott előadás a Méliusz Juhász Péter könyvtárban.
Meghívott előadó: Pápai Ferenc népművelő. Nagycsütörtök c.
verset előadta: Bába Orsolya várományos.
7. 2013. április 14. Nyíregyháza. Megemlékezés a Felvidéki
kitelepítettekről és gr. Esterházy Jánosról. A Trianon Társaság
és a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezete, a Felvidék 1947
Egyesület szervezésében, a TVR nevében koszsorút helyzetünk
el a nyíregyházi emléktábláknál, majd részt vettünk a megemlékezést követő előadásokon. A TVR képviseletében részt vett és
koszorút helyezett el: v. Böszörményi Valéria Runyóné, v. Bökő
Péter és v. Bacskó György v. hdgy.

3. 2013. március 10. Budapest, Székely Autonómia-tüntetés
- Törzsszékünk képviseletében részt vett: v. Nagy Sándor, v.
Böszörményi Valéria Runyóné.
4. 2013. március 15. Nagyszekeres - A rendkívüli hóhelyzet,

8. 2013. május 01. Budapest,
Május 02 Kenderes. v. Horthy Istvánné, Edelsheim-Gyulai Ilona
grófné temetése. A TVR HajdúSzabolcs megyei állományából
részt vett és koszorút helyezett
el: v. Fekete Ferenc Zoltán szkp.
v. Gál Csaba mb. v. hdgy, Fruttus
Erzsébet VRNT, Kujbus János
VRNT, v. Szabó Zsolt Lajos,v.
Runyó Valéria Böszörményiné, v.
Buczkó Ágnes, v. Nagy Sándor, v.
Modi Zsuzsa Veresné, v. Bába István László, v. Bába Ágnes Bodnárné, v. Bacskó György v. hdgy.
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9. 2013. május 15. Budapest. gr. Esterházy János szobrának avatása. - A TVR Hajdú Szabolcs megyei állomány nevében adományozott és az avatáson részt vett: v. Bacskó György
v. hdgy.
10. 2013. április 27. Baktalórántháza. A Doni Emlékfutás
résztvevőinek fogadása és megvendégelése.
11. 2013. június 02 Baktalórántháza. Trianoni Megemlékezés. - A rendezvényen a TVR képviseletében lobogót vont fel,
díszőrséget adott
és részt vett: v. Gál
Csaba mb. v. hdgy,v.
Modi Zsuzsa Veresné, Fruttus Erzsébet
VRNT, Kujbus János VRNT, v. Szabó
Zsolt Lajos,v. Runyó
Valéria Böszörményiné, v. Buczkó
Ágnes,v. Bába Ágnes
Bodnárné,v.
Bába István László,
v. Bacskó György v.
hdgy. Runyó József.
12. 2013. június
04. Debrecen. Trianoni Megemlékezés. - A TVR képviseletében részt vett és koszorút helyezett
el: v. Nagy Sándor
13. 2013. június 04. Egyek. Trianoni emléktáblaavatás és
megemlékezés

Vitézi hdgy úr elhangzott beszédéből: Salasu Tiszei,
Porosliu, Örveni. Ismerősen csengenek ezek a szavak, de mégis

idegenül? Ha 93 évvel ezelőtt a román
elképzelések teljesen
é r v é n y e s ü lh e t t e k
volna a trianoni diktátum megszövegezésénél, akkor most
Egyek és a környező
települések a korabeli dokumentumok
szerint
Románia
részéként léteznénk
ezeken a neveken.Ezek után úgy gondolhatjuk, hogy az
Egyeken élőket nem
érinthette volna a
Trianoni döntés? Templomuk falára felkerült egy tábla, mely
nem díszként kell, hogy szolgáljon, hanem örök mementóként
az itt élőknek és az ide látogatóknak. Figyelmeztető kell, hogy
legyen, mely nem feledteti, mi történt 1920 június 4.-én. E táblának emlékeztetnie kell azokra, akik hazát vesztve menekültek,
akik még hosszú- hosszú évekig vagonokban laktak a budapesti
pályaudvarokon. Emlékeztetnie kell azokra is, akik maradtak a
régi földön egy új országban, mert vallom, hogy menni kön�nyebb volt akkor, mint maradva vállalni a következményeket.
Emlékeznünk kell a megkínzott és életüket vesztett magyarokra, akik Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben és Kárpátalján az
esztelen bosszú, az irigység és a mohóság miatt szenvedtek és
haltak hazai földön, de mégis idegenben…. Ne feledjük soha azt,
ami 1920. június 4-én történt! Ne feledjük a határainkon túl élő honfitársainkat, akiket a magukat befogadónak nevező országok államgépezete
próbál bedarálni, próbálja törölni a
történelmüket, a gyökereiket, a hazaszeretetüket! Ne feledjük azokat
az őseinket, akik hazai földben, de
mégis idegenben nyugszanak! Fogjuk meg azok kezét, akik vállalva magyarságukat, jelenlegi határainkon
túl élik a kisebbségek keserves életét!... Nagyon köszönöm Önöknek és
különösen vitéz Papp László plébános úrnak, hogy most már Egyeken is
van hol emlékeznünk. Köszönöm plébános úrnak a kezdeményezést és a
megvalósítást. Köszönöm Önöknek,
Egyekieknek, hogy felkarolták a kezdeményezést és támogatták ennek a
Trianoni Emléktáblának a létrejöttét.
Isten Áldja meg Önöket ezért!
v. Bacskó György
V.Papp László római katolikus plébános rendtársunk áldozatos munkájának és az általa szervezett adakozásnak
köszönhetően Trianon-emléktábla került elhelyezésre az
egyeki katolikus templom bejárata mellett. Az emléktáblán
az állíttatók között a Történelmi Vitézi Rend és a vitézi nagyjelvény kőbe vésett másolata is szerepel. Avatásán köszöntőt
mondott v. Papp László plébános, megáldotta v. Bökő Péter
római katolikus plébános, emlékbeszédet mondott v. Bacskó
György v.hdgy. A megemlékezésen és emléktábla-avatáson
a TVR képviseletében részt vett és koszorút helyezett el: v.
Szabó Zsolt Lajos, v. Gál Csab v. hdgy, nemzetes Fruttus Erzsébet, nemzetes Kujbus János, v. Bökő Péter, Bacskó Bernadett
várományos,v. Bacskó György v. hdgy.
14. 2013. június 08. Debrecen. Könyvbemutató: Kerepeszki
Róbert: A Vitézi Rend 1920-1945. A könyv elkészültében a
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TVR részéről a Debreceni Egyetem professzorának segítséget nyújtott v. Soltész Gyula főszéktartó és v. Bacskó György
v.hdgy. A könyvbemutatón a TVR képviseletében részt vett:
v. Gál Csaba v. hdgy, nemzetes Fruttus Erzsébet, v. Nagy Sándor, v. Böszörményi Valéria Runyóné, Bacskó Bernadett várományos, v. Bacskó György v. hdgy
15. 2013. június 22. Hortobágy. Megemlékezés a hortobágyi kitelepítésekről. A TVR képviseletében részt vett: v. Gál
Csaba v. hdgy, nemzetes Fruttus Erzsébet, nemzetes Kujbus János, v. Böszörményi Valéria Runyóné,

16. 2013. július 20. Vitéz Monostory Marcell v. hdgy,
parochus áldozatos munkájának köszönhetően megújult az
anarcsi Görög Katolikus templom. A templomszentelésre a TVR
Hajdú- Szabolcs m. állománya meghívást kapott az egyházközség-

től, mely meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget. Az örömteli
eseményen a TVR képviseletében részt vett: v. Monostory Marcell
v.hdgy., parochus, nemzetes Fruttus Erzsébet, nemzetes Kujbus
János, v. Böszörményi Valéria Runyóné, v. Bába István László, v.
Bába Ágnes Bodnárné, Bodnár Vincze várományos.
17. 2013. szeptember 01. Kenderes. Megemlékezés v. nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr honi földbe temetésének 20. évfordulóján.

A TVR Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg m. állománya képviseletében részt vett nemzetes Fruttus Erzsébet, nemzetes Kujbus János, v. Böszörményi Valéria Runyóné.v. Bacskó
György v. hdgy.

Megemlékezés Papp-Váry Elemérnéről,
a Magyar Hiszekegy szerzőjéről

„Magyar, legyen hited és lészen országod” – írta Hitvallás
c. versében Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna, a Felvidék
„egy elszakadt leánya”. Urmánczy Nándor képviselő, politikus
a Pesti Hírlap munkatársa, mint a Védő Ligák Szövetségének vezetője 1920-ban imapályázatot írt ki, hogy a hitében megrendült
magyarság újból megtalálja azt a reményt, hitet, hogy egyszer a
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falvak, városok,
országrészek
visszakerülnek
az anyaországhoz.
„Hiszek egy
Istenben, hiszek
egy hazában.
Hiszek
egy
isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország felt á m a d á s á ba n .
Ámen.”
A győztes mű
először még csak
háromsoros „Hiszekegy” volt,
majd ezt egészítette ki tizenöt
szakaszos Hitvallás című verssé. A pályázat bírálóbizottságának
elnöke a nagytekintélyű – ma már alig emlegetett – Rákosi Jenő
volt, akinek nem kis érdeme volt a második kőszínház, a Népszínház létrehozásában. (Operettszövegek fordítója, másokkal együtt
1881-ben közreműködik a Budapesti Hírlap napilapként való létrehozásában, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Főrendházi
tag. E gazdag életút felsorolása a teljesség igényét mellőzi. Halála után szobrot állítottak emlékére Budapesten, Kisfaludi Strobl
Zsigmond alkotását, de 1948-ban bronzszobrát eltávolították és

beolvasztották.) - Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna 1881. április 18-án született Jánokon. Édesapja Sziklay Ede Gömör megye
szolgabírója, majd Abaúj megye főispánja, Kassa díszpolgára.
Szeréna a Rozsnyói Leánynevelő Intézetben nevelkedett és tanult. Halála után az intézet bejárati falán 1939-ben emléktáblát
helyeztek el. A tábla elhelyezésének ötletadója és szervezője Vargáné Scheffer Etelka írónő volt. Papp-Váry Elemérnének nem ez
az egyetlen műve. Háborús visszhangok címmel már korábban
megjelent egy verseskötete. Nevét azonban a pályadíj elnyerése
tette ismertté. A vers sikerének titka az egyszerűségében rejlett.
A Budapesti Hírlap 1920. szeptember 12-ei kommentárja szerint:
„Ehhez nem kell kommentár. Ezt megérti a gyermek, ettől megdobban az aggastyán szíve.”A Hiszekegy zenéjét Szabados Béla
komponálta 1921-ben. Ma sajnos Ő sem tartozik az emlegetett zenetudósok közé. (A Színművészeti Tanoda tanára, később pedig
a Zeneművészeti Főiskola tanára lett. Ő szerezte a Szép Ilonka
zenéjét, de vonósnégyes, operettek komponistája is volt. Öccse,
Károly is jelentős helyet foglal el a zeneirodalomban.) Papp-Váry
Elemérné sírja a Kerepesi temetőben található, a 28. díszsorban.
Sírkövét „A Nemzet Áldozatkészségéből állítatta a Magyar As�szonyok Nemzeti Szövetsége”. Síremlékén a Magyar Hiszekegy
olvasható. A monumentális, művészi értékű síremlék alkotója
Horvay János szobrászművész. Az Ő alkotása díszíti az egykori
pozitív bíráló, Rákosi Jenő sírját is, szintén a Kerepesi temetőben.
- Horvay számos szobrai közül a New Yorki Kossuth szobor is az
Ő alkotása.
E szerény nekrológ tisztelgő megemlékezés. 1923. november
15-én ment el a minden elők útján. „Az igaznak az emlékezete
áldott…” (Péld. 10:7)
v. Kelemen Imre ref. tábori lelkésZ

Dél-alföldi tszk
Békés megyei Alcsoport

2013. január 11. Megemlékezés és koszorúzás a gyulai temetőben a doni áttörés alkalmából.
2013. január 12. Megemlékezés és koszorúzás a békési temetőben, emlékezve a doni áttörésre. Mindkét megemlékezésen
a Vitézi Rend és a visegrádi Szent György Lovagrend tagjai is
részt vettek.
2013. március 15. Koszorúzás Orosházán a Kossuth szobornál. Koszorúzott v. Füredi Gábor szkp., dr. v. Domonkos István
v.hdgy., v. Ujj Sándor.

Emléktanterem
2013. március 20-ám az orosházi Eötvös József Katolikus
Általános Iskolában emléktantermet szentelt fel dr. Kiss Rigó

László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Az emléktanterem megvalósításához anyagi segítséget nyújtott a Békés megyei székkapitányság is, a szentelésen részt vett v. Füredi Gábor
szkp. és dr. v. Domonkos István v. hdgy.
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Vitézei emlékére Vitézi Község címet
kapott Dombiratos

A Történelmi Vitézi Rend tiszteletét és elismerését fejezi ki
a Dombiratos községbeli háborús hősök kiemelkedő bátorságáért
és hazafiasságáért, a hadszíntereken teljesített vitéz helytállásáért.
Rájuk emlékezve a Vitézi Szék Dombiratosnak a VITÉZI KÖZSÉG címet adományozza. 2013. június 8. (az adományozó oklevél
szövege).

István, dr.v. Ujj Veronika dr.v. Domonkosné, dr. v. Domonkos Veronika Rita, v. Ujj Sándor, v. Kiss Sándor, v. Dani Sándor, Bojczán
Endre VRNT és Dombiratos község önkormányzata. A művészi
munka adomány volt a hős vitézek emlékére. Az emlékműnek térítésmentes helyet adott a temető tulajdonosa, az önkormányzat. A temetőben az emlékművet megható műsor keretében szentelte fel Blás
Sándor rk. plébános. Az alkotóművész rendtársunk elmagyarázta a
kopjafán lévő jelek és minták jelentését. A temetői ünnepség a vitézi
ima elmondásával zárult. A polgármesteri hivatal udvarán adta át az
elismerő vitézi oklevelet v. Füredi Gábor szkp. Bojczán Endre polgármesternek, aki azt átadta a plébános úrnak, hogy a templomban
őrizzék. Az oklevél rézből készült másolatát a polgámesteri hivatal
falán helyezték el. Ezt követően ünnepélyes állománygyűlést tartottunk: a Vitézi Rend jelentős anyagi hozzájárulása is segített abban,
hogy a község lakosságát ebéddel vendégeltük meg.

Dr.v. Domonkos István v.hdgy.
2013. augusztus hónap, Úz völgye - V. Füredi Gábor szkp. két
alkalommal is ellátogatott az Úz völgyébe, ahol a II. világháborúban
elesett katonák temetőjében a keresztek nagy részét felújították. Ebben a völgyben harcolt v. Füredi Sándor m.kir. főhadnagy is, Füredi
Gábor édesapja. Az ő emlékére a temetőben a főbejárat mellett
egy saját készítésű kopjafát állított, továbbá 50 db új keresztet
is készített és ezeket is elhelyezték az elesett katonák emlékére.
A kereszteket a Történelmi Vitézi Rend és a visegrádi Szent György
Lovagrend nevében ajánlotta fel, tekintettel arra, hogy a Lovagrendnek ő is tagja, és Békés megyei priorja. A felújított kereszteket és a

kopjafát ökumenikus szertartás keretében, nagyon szép ünnepség
keretében, sok-sok megemlékező jelenlétében avatták és szentelték
fel. V. Füredi Gábor szkp. a Nyergestetőn lévő kopjafák felújításában, karbantartásában is részt vett korábban.
2013. szeptember 1-én Kenderesen a Horthy Miklós kenderesi
temetésének 20. évfordulóján a Békés megyei vitézek v. Hunyadi
László főkapitány és v. Soltész Gyula főszéktartó tkp-al együtt koszorúztak.
Ingyenes ételosztás Gyulán
A Történelmi Vitézi Rend támogatásával szerveztem meg a gyulai nagyszabású ételosztásokat. Ezeket a jótékony akciókat rendszeresen reklámozzuk. 2013-ban már négy jótékony ételosztást szerveztünk, amelyek során használt jó minőségű ruhákat is eljuttattunk

A Vitézi Szék első alkalommal adott ilyen elismerő oklevelet, mert
a kisközség lakosságához képest példátlanul nagy számban adott
vitézeket a hazának. Az ünnepség az elhunyt vitézekre emlékező
szentmisével kezdődött, melyet bemutatott Blás Sándor plébános, vitézi várományos, a kántori teeendőket dr.v. Domonkos István v.hdgy.
látta el. A szentmisén nagy számban vettek rész a székkapitányság
vitézei és a visegrádi Szent György Lovagrend tagjai. A község temetőjében a szentmise után kopjafás vitézi emlékművet szentelt meg
a plébános úr és avatott fel v. Füredi Gábor szkp., dr. v. Domonkos
István v. hdgy. és Bojczán Endre VRNT polgármester. Az emlékmű
ötlete dr. v. Domonkos István rendtársunktól ered, mivel ő is e község
szülötte. Magát az emlékművet és annak művészi részét v. Füredi
Gábor szkp. tervezte és készítette el; költségeihez jelentős anyagi segítséggel járultak hozzá az alkotó v. Füredi Gábor, dr.v. Domonkos
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a rászorulókhoz. Külön köszönöm a TVR Békés m. székkapitányság részéről a segítők munkáját, név szerint: v. Füredi Gábor, dr.v.
Domonkos István, v. Ujj Sándor, v. Kiss Sándor József, v. Major
Erika, Vizi Erzsébet VRNT.

v. Balogh Lajos, Gyula
A TVR budapesti kibővített törzskapitányi értekezletein egy kivételével minden alkalommal részt vettek tisztségviselőink.
Köszönet v. Füredi Gábor székkapitány áldozatos és önzetlen
munkájáért! Isten adjon neki további erőt vállalt feladatai elvégzéséhez, alegységének irányításához. Ehhez mindenekelőtt
kiváló egészséget kívánunk. Köszönetet mondunk az Békés megyei alegységünk kiemelkedő munkájáért, helytállásáért.
v.
Dékány Ágoston otkp.

Csongrád megyei Alcsoport

Hősök Napja – 2013. május 26.
Ökumenikus istentisztelettel és az I. vh-s ezután a II. vh-s
emlékműveknél koszorúzással emlékeztünk a hősi halált haltakra. Imát és áldást mondott Dr. Alácsi Ervin rk. táb.lelkész
és Bán Csaba ref. lelkész. Újraavattuk a közbenjárásunkkal
és munkákkal felújított Kincses temető hősi parcelláját 64
helyreállított hadisírral, ahol emléktáblát is lelepleztünk.
Az újraszentelés egyik emlékbeszédét Maruzs Roland őrnagy, a
Honvédelmi Minisztérium Háborús Kegyeleti Főosztály vezető
helyettese mondta . A rendezvényen részt vett a Zrínyi Miklós
laktanya díszszázada és a helyi katonazenekar. Közreműködött
a MH. 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi zenekara.

Trianon

„Tíz óra után pár perccel jött egy hír... egy végzetes hír” Gondoljunk a Trianonban elszakított nemzettársainkra!
„Minden bizonyíték, mellyel egyes szövetségeseink elláttak
bennünket, hazugságon alapult és hamisítvány volt, úgyhogy mi
is hamisítás alapján döntöttünk.” - mondta utólag Lloyd George
brit miniszterelnök az 1920. évi trianoni békediktátumról. A „rablóbéke” aláírásának napján este hat órakor, Hódmezővásárhelyen
a Kossuth téren tart megemlékezést a Trianon Társaság és a Történelmi Vitézi Rend. Beszédet mond Dr. Orbán Imre történész,
a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese.
Kilencvenhárom évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, a versaillesi
Nagy-Trianon kastélyban írták alá az első világháborút lezáró
magyar békeszerződést. A diktátum következtében Magyarország elveszítette területének több, mint kétharmadát, az ország
lakosainak száma 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Jelentős
magyarlakta területeket csatoltak a szomszédos országokhoz.
Közel 3 és fél millió magyar került kisebbségi létbe. Románia
önmagában nagyobb területeket kapott - 103 ezer km2-et - mint
ami Magyarországnak maradt. A történelemben soha egyetlen
országot sem büntettek ilyen igazságtalanul - egy francia történész írt arról a harmincas években, hogy a trianoni békeszerződés a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéje volt.
Georges Desbons szerint Magyarország új határai mentén minden határkőre azt kellett volna felvésni, hogy „itt nyugszik az
igazság.” Június 4-én együtt emlékeztünk az I.világháborús hősi
emlékműnél az elcsatolt országrészekre és magyar testvéreinkre!
v. Elek András
Az oláh megszállás áldozataira emlékeznek Hódmezővásárhelyen
Kerékpárral járják végig az emlékezők az 1919-es román
megszállás áldozatainak halálmenetét csütörtökön Hódmezővásárhelyen - közölte v.Elek András, a Trianon Társaság
elnökségi tagja.
A muzeológus felidézte, Hódmezővásárhely határában zajlott
az 1919-es esztendő egyik legszörnyűbb tömeggyilkossága, ahol
román katonák ötvenhat ártatlant végeztek ki minden ok nélkül.
1919. július 25-e reggelén a várost megszálló románok pribékje,

a magát rendőrpa r a ncsnok n a k
kiadó
Berényi
László felhozatta
a városháza börtönéből a korábban ártatlanul bebörtönzött helyi
polgárokat, majd
az
egymáshoz
kötözött emberek
egy szakasznyi
román katona kíséretében elindultak a város határába. A menetet
rémülten figyelők
közül Berényi többeket belöketett a halálmenetbe. A Hódmezővásárhelytől hat kilométerre lévő Nagy Dezső-féle tanyánál álltak meg, ahol a román katonák a foglyokat csoportokba állítva
agyonlőtték. A tömeggyilkosság áldozatainak közel fele harminc
év alatti volt, túlnyomó többségük szegény sorban élt, földművesek, iparosok voltak. A történészeknek negyvenhét - többségében
hódmezővásárhelyi - férfit sikerült azonosítaniuk, de az áldozatok
között akadtak mártélyiak is. A Trianon Társaság és a Történelmi
Vitézi Rend szervezésében csütörtökön este kerékpáros megemlékező menet indul a Kossuth térről, a városházától. A szervezők
rendhagyó, „biciklis történelemórán”, a legidősebb, 62 esztendős
áldozat, Szilágyi Albert sorsát megörökítő balladán keresztül idézik fel a több mint kilenc évtizede történt tragédiát. A résztvevők
az Epreskert és az Aranyág érintésével tekernek ki a volt Nagy
Dezső-tanyához, a kivégzés színhelyére, majd a Kutasi út 194-es
kilométerénél álló emlékműnél tartanak megemlékezést. (MTI)
A Szent Jobb 1938-as országjárására emlékeztünk június
27-én, csütörtökön és június 29-én, szombaton Hódmezővásárhelyen. A 75. évforduló alkalmából emléktáblát avattunk.
Bemutattuk v. Kovács Ferencnek a jubileumra készült helytörténeti kötetét.
1938-ban nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek meg Szent
István halálának kilencszázadik évfordulójára. A Szent Istvánév eseményeit egy rendkívüli programsorozat tette emlékezetessé: a Szent Jobb országjárása. Az államalapító király kézereklyéje egy kifejezetten erre a célra összeállított szerelvényen,
az Aranyvonaton járta körbe az országot. A szerelvény 1938.
június 27-én gördült be Hódmezővásárhelyre, a hívek egy része
már a népkerti állomáson várta a vonatot, a város vezetői és az
ünneplők többsége pedig a nagyállomáson fogadta a Szent Jobbot. Onnan a koronaőrség kíséretében szállították a Szent István-templomhoz, ahol a korabeli fotók és beszámolók alapján
több tízezren tekintették meg az ereklyét. - Az évforduló napján, csütörtök délután 5 órától szentmisével emlékeztünk Szent
István kézereklyéjének hódmezővásárhelyi útjára az államalapító királyunkról elnevezett templomban, majd Miklós Péter
történész mutatta be v.Kovács Ferenc helytörténeti kiadványát
a Szent Jobb országjárásának hódmezővásárhelyi állomásáról a
Károlyi-házban. 29-én látványos ceremónia keretében érkezett
hálaadó szentmisére a Szent Korona másolata a hagyományőrző
koronaőrök jelenlétében; este avattuk a jubileumi emléktáblát a
Szent István-templom árkádjai alatt.
v. Elek András
Folyamatos, naprakész információk a Csongrád megyei vitézek munkájáról a facebook-on
E néven található: Történelmi Vitézi Rend Csongrád megye. Kérek mindenkit, hogy keresse fel és nyomja meg a Tetszik
gombot. Előre is köszönöm azoknak is, akik már megtették.
v. Nagy László Csongrád m. v.hdgy
(Szerk: A hódmezővásárhelyi vitézeknek a TVR egész állománya számára példaadó hadisírmentési eredményeiről a
következő lapszámunkban részletesen foglalkozunk.)
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Észak-kelet magyarország tszk
Egerben, a Servita templomban, 2012. november 10-én az
Észak-kelet Magyarországi Törzsszék tagjai ökumenikus szertartás keretén belül, szűk körben emlékeztek meg az egri 14.
gyalogezred elhunyt hős honvédeiről. A szertartást követően felszentelték és megáldották a Törzsszék Heves megyei zászlóját.

rú és Trianon után a Nemzeti Hadseregben 1920 folyamán alakult
meg az egri gyalogezred. 1920-ban avatták fel csapatzászlójukat,
amelyet 1940-ig használtak. 1922-ben a magyar hadsereg hivatalosan felvette a Magyar Királyi Honvédség nevet, ekkor az ezred
neve is megváltozott: 14. honvéd gyalogezred. Az ezredtörzs és az
I. és III. gyalogzászlóalj állomásozott Egerben, a II. gyalogzászlóalj
pedig Gyöngyösön. 1930-ban az ezred felvette Dobó István nevét,
így alakult ki végleges elnevezésük: Magyar Királyi Dobó István

14. Honvéd Gyalogezred. És most újra összegyűltünk mi egriek és
Magyarország több településének képviselői, hogy emlékezzünk
rájuk, hogy emléket állítsunk nekik. Összegyűltünk azon a helyen,
ahonnan 1942. június közepén legutolsó, legvéresebb, legnagyobb
áldozattal járó hadjáratukra, a Don-kanyarba indultak honvédeink.
Itt, az akkori Kossuth téren, a mai Dobó téren, a Minorita templom
előtt búcsúztatta Eger népe házi ezredét. Mike ezredes így köszönt el
a város lakóitól:„Ebben az ünnepélyes pillanatban az ezred minden
tagja nevében ünnepélyesen ígérem, hogy dicső őseinkhez méltóan,
bátran és hősiesen fogunk harcolni és Eger város falai közé győztesen, dicsőségesen fogunk visszatérni. Közös küzdelmünkhöz Isten

A zászló szentelése és a szalagfelkötés előtti pillanat. (fotó:
Farkas Péter)
Emléktáblaavatás Egerben
A Magyar Királyi Dobó István 14. Honvéd gyalogezred végső formájában, melyet 1918-ban nyert el, Eger város úgynevezett
„házi ezrede” volt. Jogelődeivel együtt története több, mint 200 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A császári és királyi 60. gyalogezredet
1798. június elsején alakították meg. Először Eperjesen, majd Lőcsén állomásoztak, 1853-ban kerültek Egerbe, ezen a néven 1918ig léteztek. A 60. gyalogezred tekinthető a Magyar Királyi Dobó
István 14. honvéd gyalogezred elődalakulatának Az I. világhábo-

áldását kérem. Még egyszer köszönöm az ezred iránt megnyilatkozott őszinte szeretetet. Az Isten óvja és segítse Heves vármegye és
Eger város hazafias, derék, becsületes polgárait.” - Róluk emlékezett
meg 2013. október13-án a Történelmi Vitézi Rend, s a hálás utódok
egy ökumenikus istentisztelet keretén belül. Ezt követően pedig a
14-esek emléktábláját leplezte le v. Hunyadi László főkapitány, s
Eger város polgármestere, Habis László. Az emléktábla avatásán az
egy igaz Isten felszentelt papjai emlékeztek meg a hősökről. Végre
71 év mulasztását pótolták a szervezők. A megemlékezésen szép
számmal jelentek meg az érdeklődők, s figyelték a neves előadókat.
Eger város falai közé, a mi szívünkbe győztesen és dicsőségesen
térnek ők vissza, hogy az önfeláldozás és kitartás példájával erősítsenek bennünket nemzeti fennmaradásunkért vívott harcainkban.
Az Isten óvjon és segítsen ebben mindnyájunkat!
Harsányi Jenő VRNT. Fotó: Víg Lajos
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Születésnapot köszöntünk!
A Történelmi Vitézi Rend Vitézi Széke nevében tisztelettel
köszöntjük szépkorú rendtársainkat, akiknek életútja, életvitele, helytállásuk, elért eredményeik alapján lapunk mindkét
rovatában – ebben, és az „Akikre büszkék vagyunk” rovatban
is – helyük van.

Vitéz Keresztes Zoltán György ny. alezredes 99 éves

Vitéz
Keresztes
Zoltán György 1914.
szeptember 28-án született Kiskunhalason.
Édesapja fiatalon, az első
világháborúban szerzett
sérülésébe halt bele. Iskoláit
Kiskunhalason
végezte. Érettségi után
felvették a Ludovikára, amelynek elvégzése
után hadnagyi rangot
kapott. Ezután a Ludovikán tanított, ahol tisztelt
és kedvelt tanára volt
hallgatóinak. A második világháború elején
hadmérnökként Sárospatakra került, alezredesi rangban. Később szovjet hadifogságba
esett. Közel három évig volt a szverdlovszki fogolytáborban, s egy
súlyos tífuszfertőzést is túlélt. A háború végén szabadon engedték,
és sikerült végtelenül legyengült állapotban, valahogy hazajutnia.
Természetesen a katonai pályának vége volt számára és örülhetett,
hogy állást kapott egy budapesti állami hivatalban. Ott ismerkedett
meg későbbi feleségével, Ilonával. Lányuk, Fruzsina 1954-ben, fiuk,
Zoltán 1955-ben született. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
napjaiban Zoltán és családja elindult Ausztria felé. Kalandos és veszélyes körülmények között sikerült átjutniuk a határon. Ausztriából a Vöröskereszt segítségével először Hollandiába kerültek, majd
onnan Kanadába. 1957 tavaszán érkeztek meg az abbotsfordi (Brit
Kolumbia) táborba. Takarítói munkát vállalt, s közben műszaki
rajzolói képesítést szerzett. Ettől kezdve egészen nyugdíjba vonulásáig műszaki rajzolóként dolgozott. Ameddig csak bírta fizikailag,
közel 50 éven át, aktív tagja és lelkes támogatója volt a vancouveri Első Magyar Református Gyülekezetnek, a Magyar Kulturális
Egyesületnek és a Magyar Veteránok Szövetségének. Évekig részt
vett a vancouveri havi magazin, a „Tárogató” szerkesztésében. Feleségével együtt önzetlenül segítette az új bevándorlókat. Ők voltak azok, akik e sorok írójának is az elsők között nyújtottak segítő
kezet. Nyugdíjas korukban egy idilli vidéki kisvárosba, Yarrow-ba
költöztek, hosszú évek munkájával felépített nyaralójukba. Ilonát
2011-ben, több mint 60 évi házasság után veszítette el. - Jelenleg egy
vancouveri nyugdíjas otthonban él, és hála Istennek jó egészségnek örvend. Rendszeresen sétál és tornázik is! Valamennyi Rendtársunk nevében kívánok szeretett és tisztelt Zoltán bátyánknak nagyon boldog 99. születésnapot! Isten áldjon és éltessen!

Dr. v. Sztopa Emil v.hdgy. (Ny-Kanada)

Vitéz Gergely István helyettes főkapitány 90 éves

Született: Hidas (Baranya megye), 1923. október 16. Apja vitéz
Gergely Konrád igazgató tanító, anyja Pető Ilona. 1944. augusztus
20-án avatják m. kir. hadnagyi ranggal a Ludovika Akadémián.
1944. szeptember 1 – 1945. április 13-ig csapattiszti szolgálatot
teljesít Székesfehérvárott, a 3. honv. gy. ezrednél. 1944. nov. 1-től
1945. április 13-ig a Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Csapataltisztképző Iskolában, Jutason ad szolgálatot.

1945. jan. 1-ével az
iskolával kitelepül Németországba.
1945.
április 13-án amerikai hadifogságba esik
Németországban,
Grafenröhr-Westlagerben. 1945. októberében
hazaszállítják Magyarországra, hadifogságból
elbocsátják. 1946-ban
elbocsátják (B-listázás)
a Magyar Honvédség
állományából.
1947
– 1951 között banktisztviselő, 1952 – 1956
között könyvelő kisipari
szövetkezetekben. 1956.
december 6-án az ország elhagyására kényszerül mint volt horthysta, ludovikás katonatiszt. Németországban települt le, ahol családjával együtt állampolgárságot is kapott. 1957 és 1961 között először
mint Ford-alapítványi ösztöndíjas, majd német állami ösztöndíjjal
a Mannheimi Gazdasági Főiskolán a gazdaságtudományok terén
folytatott főiskolai/egyetemi tanulmányokat. Ezeket 1961. júniusában a „Diplom-Kaufmann” oklevél elnyerésével zárja le, befejezvén főiskolai tanulmányait. 1961 és 1984 közötti Németországban
két nagy ipari cégnél üzemgazdasági munkakörben kereste meg
maga és családja megélhetését. 1984. december 1-én az ABB Asean
Brown Boveri & Cie mannheimi nagy iparvállalat munkavállalójaként – mint az egyik üzemág számviteli osztályának vezetője ment
nyugdíjba.

A Vitézi Renden belül betöltött tisztségei
1990-ben került állománybavételre a Németországban újjáalakult Vitézi Rendbe. 1990. szeptember 10-én kinevezés németországi vitézi hadnaggyá. 1992. augusztus 22-én kinevezés németországi vitézi székkapitánnyá. 1997. szeptember 19.: kinevezés törzskapitánnyá. Megbízást kapott egyúttal az ügyvezető törzskapitány
feladatainak ellátására is. 1999. szeptember 28-án megbízás – az
ügyvezető törzskapitányi tisztség megtartása mellett - a külhoni
helyettes főkapitányi teendők ellátásával. 2000. június 3 : kinevezés
központi kincstári ellenőrnek és átveszi a külhoni kincstár könyvelési munkálatait. 2000. június 23: A Vitézi Szék - saját kérésre, családi okokból – elfogadja lemondását az ügyvezető törzskapitányi
tisztségről és egyidejűleg kinevezi tiszteletbeli törzskapitánynak.
2003. szeptember 25: A Vitézi Szék ülésén megválasztja a Vitézi
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Rend helyettes főkapitányának. A kinevezési okiratot v. Hunyadi
László, az ugyancsak ezen a napon megválasztott új főkapitány írta
alá és adta át.
Vitéz Gergely István 2013. szeptember 25-én ünnepelte helyettes főkapitányi tisztségének 10 éves évfordulóját.
Vitézi Rendi kitüntetései
1998. július 11-én: Írásbeli Dicsérő Elismerés
1999. június 4-én: a Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztje
2001. június 9-én: a Vitézi Rend Arany Érdemkeresztje
2006. szeptember 13-án: a Vitézi Rend Lovagkeresztje
Tevékenységek a Vitézi Renden belül
1. Mint helyettes főkapitány az 1962-ben Németországban
újjáalakult és a Kameradschaftsbund Ungarischer „Vitéz”
Ordensmitglieder e. V. név alatt bíróságilag bejegyzett Vitézi Rend
irányítása alatt álló külhoni vitézi szervezeteinek a vezetése.
2. A külhoni kincstárnoki teendők ellátása.
3. A Vitézi Rend gazdasági előadói feladatai (e feladata a TVR
Egyesület megalapításával 2007-ben megszűnt).
4. A Vitézi Rendben mutatkozó és végrehajtott bomlasztó cselekmények feldolgozása és azok következményeinek publikálása (a
Vitézi Szék az összegyűjtött írásbeli anyagát könyv formájában
2012-ben Budapesten kiadta).
5. Felkutatta az emigrációban újjáalakult Vitézi Rend megalakulásának és első bírósági bejegyzéseknek körülményeit az illetékes koblenzi és müncheni városi bíróságok archívumainak
segítségével.
6. A Németországban újjáalapított Vitézi Rendnek egyesület
formájában történt megalakulása, bírósági bejegyzése adott jogi
alapot egyáltalán Rendünk törvényes működéséhez. Ennek publikálásán és megértetésén munkálkodott v. Gergely helyettes
főkapitány az utóbbi években.
Tisztelt Helyettes Főkapitány Úr! Köszönjük fáradhatatlan
munkádat Rendünk érdekében: az egység és egyetértés visszaállítása valamennyiünk óhaja. Tanulmányod alapul szolgál e
cél eléréséhez. Azonban továbbra is kérjük és várjuk konstruktív javaslataidat munkánkkal kapcsolatban. Reményünk, hogy
sok alkalommal találkozhatunk Budapesten, s hallgathatjuk
megfontolt szavaid. Isten éltessen kedves Családod körében;
lélekben azonban mindig velünk, e gyönyörű Magyarországon.
v. Hunyadi László főkapitány

v. Krasznay Béla ny.ezredes, tb.helyettes főkapitány
		
		
betöltötte a 90. életévét
Vitézek, mi lehet szebb dolog… 			
... A vitéz módra élt életnél? A mondat első részét jó Balassi Bálinttól kölcsönöztem, aki végvári vitézként gondolta, amit mondott,
amiben hitt. A nyakatekert, gerinc-sorvadásos huszonegyedik
század elejének Magyarországa (nem először) ismét a végvárak
szerepére kárhoztatott. Mert bár a nagy experiment: az emberiség
boldoggá tételének meséje, a szocializmus és félresikerült gyereke,
a kommunista álmok monumentális csődtömeg lett, mégis évtizedeken át kellett élnünk benne, és igyekezni – túlélni.
De igyekszünk egyenes derékkal, fölfelé, az égbe tekintve élni,
mert csak onnan kapunk, kaphatunk erőt a mindennapok terheinek leküzdésére. Ehhez az erőfeszítéshez kapunk lelki támogatást
példaképeinktől: az igazi vitézektől. S ilyen példakép, ilyen igaz
vitéz a Történelmi Vitézi Rend örökös, tiszteletbeli helyettes főkapitánya, vitéz Krasznay Béla. Aki kilencven évvel ezelőtt, már a
trianoni maradékországban látta meg a napvilágot, és abban a világban nőtt föl, amelynek naponta és állandóan okozott fájdalmat
ez az állapot. És tenni is akart ellene. A Ludovika Akadémia nevelt
belőle egyenes gerincű, hazáját szerető katonatisztet, aki nem csak

a háborúban tette
a dolgát, hanem az
1945-ben leigázott
ország szabadságának visszaállításáért
is tenni igyekezett.
– S mit kapott cserébe? ÁVH-s „kezelést” Recsken több
mint három évig!
Aki nem tudná,
Recsken volt a Rákosi rendszer haláltábornak tervezett,
szupertitkos koncentrációs tábora,
ahonnan senkit sem
akartak élve kiengedni. – Ezt is túl- v. krasznai Krasznay Béla tb.h.főkap.
élte vitéz Krasznay kitüntetése, Bp, 2013. szept. 21. Belvárosi
Béla! Majd követke- templom
zett 1956. októbernovembere, az azt követő véres bosszú…
Amikor a szabadság, a függetlenség és a felemelkedés lehetősége, reménye fölcsillant Magyarországon, voltak közöttünk
– és hála Istennek vannak még ma is – akik önként, két kézzel
adják az erőt a nemzet megtartásához, a tisztességes, becsületes
élet és világ védelméhez. Ezek lennének a vitézek. És a Történelmi Vitézi Rend tagjainak ebben kell legelöl állniuk olyan
vitézek példájából merítve, mint vitéz Krasznay Béla, akinek kilencvenedik születésnapja és egész élete erősít, lelkesít a további
küzdelemben. Mert mára
már nem csak hazánkat
fenyegeti a globalista-monetáris lumpenvilág, hanem a (volt?) keresztényi
világot, úgy, ahogy van –
egészében!
Vitéz Krasznay Béla
egész élete, még ma is erősítő példamutatása keményítse gerincünket, amikor éppen meghajolna a
terhek alatt! Gondoljunk
arra: vajon hány boldog
éve, hónapja, volt az elmúlt kilencven évben? S
hogyan tartotta meg lelkierejét, a szebb jövőbe
vetett hitét az elmúlt évtizedekben?
Béla Bátyánk! Köszönjük, hogy vagy, hogy mellettünk vagy,
hogy a ma vitézeit erősíted egész életed példájával! Isten éltessen erőben, egészségben még sokáig – a mi épülésünkre is!
v. Hajdú Szabolcs tb. tkp. úr írásához csatlakozva köszöntünk szeretettel.
v. Hunyadi László főkapitány

Születésnapja alkalmából köszöntöttük
a 90 éves hadastyánt, Deák Istvánt

Furcsa kérés érkezett a közelmúltban v. Lovass Sajtos Szilárd
szkp., honv. százados, debreceni református táb. lelkészhez: egy
civil fiatalember azzal akarta meglepni a nagyapját a 90. születésnapja alkalmából, hogy meglátogatja és köszönti őt egy katona. „A
Nagypapa mindig a katonaéveiről mesél, a háborúról, Galíciáról, a
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frontról, a fogságról”. - Ma már szinte megszokott, hogy egy-egy
nagy múltú tábornokot, vagy legendás katonatisztet részesítünk
elismerésben, azonban az egyszerű, sokszor névtelen honvédekről
kevés szó esik. Hiszen a harcoló honvédeket talán sohasem tüntették ki, sohasem köszönték meg a katonai szolgálatukat, hanem a
hadifogság után igyekeztek gyorsan elfelejtetni az egész katonamúltjukat. Nem jutott nekik veterán-klub, elesett bajtársaikat nem
gyászolhatták meg nyilvánosan. Ezek a honvédek viszont nem tudnak, s nem is akarnak felejteni, mert azokban az időkben ott és akkor, a legjobb tudásuk szerint teljesítették katonai kötelességüket.
Harmadrészt a „Nagypapa” a nyíregyházi m.kir. 4. honvéd huszárezred honvédje volt, így – a Bocskai dandár tábori lelkészeként –

kötelességünknek is éreztük a látogatást az idős hadastyánhoz. - Az
egykori honvéd a Bodrogközben él egy kis faluban. Innen vonult be
1943 októberében a nyíregyházi Hadik huszárokhoz tartozó páncéltörő üteghez katonai szolgálatra. A kiképzést követően a frontra
irányították alegységével együtt. Harcolt Galíciában, a Brianszki
mocsarakban, majd a magyarországi védharcokban. 1945 januárjában került szovjet fogságba Rákospalotán. A fogságból való szabadulása után leszerelték.
A látogatás alkalmából Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök levélben köszöntötte az idős veteránt, s
születésnapja alkalmából a Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat emlékérmét adományozta. Hasonlóan a Történelmi Vitézi
Rend is köszöntötte: v. Hunyadi László főkapitány a 2003-ban
alapított világháborús „Doni Emlékkeresztet” adományozta
számára. Így kívánunk idős bajtársunknak további életéhez
sok erőt, egészséget, Isten áldását és katonaszerencsét.
v. Lovass Sajtos Szilárd szkp.

nöki doktorátust a denveri
egyetemen. Dolgozott mérnökként és egyetemi tanárként, kutatási területe: petrokémia, fémelőállítás, nukleáris reaktorok működése.
Több, mint száz tudományos publikáció fűződik nevéhez, könyvet írt a fúziós
nukleáris reaktorok tervezési
alapjairól. 2004-ben hazatelepült szülővárosába, Egerbe.
2005-ben avatták vitézzé.
2009-ben címzetes egyetemi
tanári kinevezést kapott az
Eszterházy Károly Főiskolán
és onnantól számítódik a főiskola Kémiai Tanszékén oktatási tevékenysége.
50 éves Kémikus Egyesületi Tagság; kitüntetett tagsága az
Amerikai Vegyészmérnök Egyesületben “AIChE” és az Amerikai Kémiai Egyesületben “ACS”. A Magyar Kémikusok Egyesülete is gratulál e szakmai elismerésekhez. Rendünk nevében
köszöntjük professzor urat e kerek születésnap alkalmából.
Isten adjon hosszú és egészséggel teljes életet, sok-sok személyes találkozást, hogy örülhessünk személyed sugárzó energiájának, beszélgethessünk – mondhatjuk – kalandos életed
történéseiről, s jövőbeni terveidről. Köszönjük a hazánkért,
nemzetünkért tett mérhetetlen nagy szolgálataid. Megtisztelő
rendtársadnak lenni. Isten éltessen sokáig, kedves László!
v. Hunyadi László főkapitány
A 88. esztendős vitéz Pántis Istvánt köszöntöttük
Kissé megkésve, de annál több szeretettel, családias hangulatban ünnepeltük meg 2013. május 18-án a „tordai harcos”
v. Pántis István 88. születésnapját gödöllői otthonában. A szakács teendőit - egy remekül sikerült vörösboros-gombás őzpörkölt elkészítésével – a vadász Kajzer Ferenc VRNT rendtársunk
vállalta fel.

Prof. Emer. Dr. vitéz Szirmay Lászlót köszöntjük
90. születésnapján

Vegyészmérnök, tudós, egyetemi tanár. 1923. november 13-án
született Egerben, itt érettségizett a Dobó István Gimnáziumban. Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, vegyészként diplomázott. 1954-ben elhagyta az
országot, rövid európai tartózkodás után az Amerikai Egyesült
Államokban, később Kanadában telepedett le. Vegyészmérnöki
mesterdiplomát szerzett a detroiti egyetemen, továbbá nukleáris
mérnöki mesterdiplomát az iowai egyetemen, majd vegyészmér-

Isten éltessen sokáig, Pista bátyánk!
v. Dékány Ágoston otkp.

Dr. v. Bucsy László tkp.
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Vitéz Tobak Gézát köszöntjük 87. születésnapján

2013. március 7-én
töltötte be nemzetes
úr a 87. életévét. Kissé
megkésve, de nagy szeretettel köszöntjük őt és jó
egészséget kívánunk. Az
októberi események kapcsán is köszöntjük, mint
az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar
Emlékbizottsága tagját,
aki évek óta a párizsi
Diadalívnél és nov. 4-én
a Pére Lachaise temető
44-es parcellájában is,
nagyjelvényét, rendjeleit
kitűzve, büszkén – és rendíthetetlenül - tartja a magyar zászlót! Ez
év október 20-án, amikor mintegy 10 magyar és 8 francia zászlót
lobogtatott a szél az 56-os forradalom megemlékezésén, Áder János köztársasági elnök mondott ünnepi beszédet – és az események
kapcsán kezet szorított v. Tobak Gézával, aki élete egyik legfelemelőbb pillanatának nevezte ezt. A Magyar Katolikus Misszió szentmiséjét követően megkoszorúzták Mindszenty József bíboros
emléktábláját. Az egyik koszorúzó v. Tobak Géza volt. A francia
hadseregben szolgált, innen ment nyugdíjba. Édesapját is vitézé
avatták az elsők között. A Puma-ász v. Tobak Tibor ny. ezr. öc�cse. V. Tobak Tibor könyveivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
magyar második világháborús repülők méltó tiszteletben részesüljenek egyedülálló tetteikért, hősies helytállásukért. Rendtársunk a festészetnek hódol, s jelentős elismeréseket szerzett alkotásaival. Nagy
család veszi őt körül, hat dédunokája van. Rendünk életét, munkáját
interneten és a Vitézi Tájékoztatóból
követi
nyomon,
melyet
rendtársunk, v. Takáts
Emőke küld el részére. „Megható és
sok honfitársunknak talán tanulságul szolgálhat az,
hogy a más országokban élő magyarok mennyire
ragaszkodnak a gyökerekhez és él bennük a hazaszeretet, magyarságtudat. Fáradhatatlanul ápolják – ahol csak alkalom nyílik rá – a
magyar hagyományokat.”- mondja v. Takáts Emőke, aki segít is abVállalok 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!

ban, hogy a kapcsolat a külhoni rendtárssal élő maradjon. Köszönet
neki is ezért!
A távolság ma már nem tekinthető leküzdhetetlennek – különösen egy katona számára nem az! Bízzunk abban, hogy a
88. születésnapot talán Budapesten ünnepelhetjük Nemzetes
Úrral. Isten éltessen, erőben és egészségben.
v. Imre László Eu.-tkp. v. Dékány Ágoston otkp.

Vitéz Litvay Ottó tb. v. hadnagy az Észak-Kelet
Mo. TSZK tagja 2013. augusztus 26-án betöltötte a
77. életévét.

Avatása óta több jeles
személyiséget hívott meg
a TVR soraiba. Könyve
az azóta a Hadak Útjára
lépett v. Orczy Sándor
életéről, “Harcoltam a
Donnál – Orczy Sándor visszaemlékezései”
címmel, méltán aratott
elismerést. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
írta:”Litvay Ottó újabb
könyvével folytatja értékmentő munkáját. Állíthatjuk bátran: hősies
feladat ez. Emléket állít
a múlt idők már-már feledésbe merülő tanúinak, megszólaltatja őket, bemutatja, és ezáltal
megőrzi sorsukat. Megőrzi számunkra, s a fiatalabb, az utánunk
jövő nemzedék számára. A XX. szd. vérzivataros éveinek hiteles
tanúi, ha már kevesen is, de közöttünk élnek. Negyvenöt év hiteltelen történelemtanítása, elferdített szemléletmódja után van mit
bepótolnunk. Igaz, örvendezhetünk, … hiszen egyre több hiteles
emlékirat, életrajz, kortörténeti leírás kerül felszínre. Ezt a történelmi küldetést vállalta fel Litvay Ottó is, amikor Orczy Sándornak
állít emléket….Összefogással készült, egyszerű, de méltó kötetet
tarthatunk kezünkben. Köszönet érte a szerzőnek, tisztelet a főszereplőnek és mindenekelőtt hála a Jóistennek!” – elmondhatjuk, e
nagyszerű méltatásra joggal lehet büszke az író!
Büszkék vagyunk mi is v. Litvay Ottó nemzetes úrra, s megköszönjük igen sokrétű, nemzetépítő munkáját, Rendünkkel
való őszinte együttműködését. Kívánunk Ottó bátyánknak
Isten segítségével további aktív, eredményes munkálkodást és
igen jó egészséget.
v.Dékány Ágoston otkp. v.Juhász Béla tkp.

A TÖRTÉNELMI VITÉZI REND
központi rendezvénye
KITÖRÉS - MEGEMLÉKEZÉS
MÁNY, 2014. február 8.

Ökumenikus istentisztelet
Főhajtás a Hősök emlékművénél
Megemlékezés és koszorúzás a
KITÖRÉS EMLÉKKÖVÉNÉL
Minden Bajtársunkat szeretettel várjuk!
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ÖRÖMHÍR!

HÁZASSÁGKÖTÉS!

„A szeretet a térben és időben ható teljes odaadást jelenti, a
véget nem érőt, ezért a házassági szeretetkötelék a legtökéletesebb szabadságot jelenti.”

Vitéz Németh Ernő v. hdgy és Szita Zsuzsanna augusztus 17-én kötött házasságot.

Vitéz Szőke Ágnes és
Németh György 2013. augusztus 24-én a pomázi
református templomban
fogadott egymásnak örök
hűséget.

Az esketést vitéz ErdélyiTakács István tkp. ref. lelkész
végezte. Az Isten színe előtt
tett szent fogadalmuknak tanúi voltak többek között a
menyasszony további rendi
elöljárói is: v. Soltész Gyula főszéktartó tkp., v. Csák Attila szkp.,
valamint pomázi és szentendrei rendtársak.

v. Soltész Gyula főszéktartó tkp.

A TVR Vas megyei tagjai gratulálnak, jó egészséget, boldogságot, békés,
hosszú életet kívánnak az
ifjú párnak. Isten éltesse
őket sokáig!
Köszönjük a Zala megyei díszegység 4 tagjának
is a megjelenést ezen a nagyszerű eseményen.

Dr.v. Dengyel Zoltán tkp.
v. Borostyán Zsuzsanna Halmainé v.hdgy

Annyi szépet kívánunk az élet nagy pillanataiban egymásnak!
E két szép fiatal párnak kívánunk Rendünk nevében is boldogságot, megértést, egymás önzetlen támogatását. Kívánjuk, hogy
teljesedjék ki a család a gyermekek kacajával, a jövő ígéretével.
v.Hunyadi László főkapitány

GYERMEKSZÜLETÉS!
A világ minden gyermekkel újrakezdődik…
„Mikor világra jöttél, az életünk napsugara lettél.
…És elaludtál szépen, csendesen.
S akkor imára kulcsoltam kezem.”(Karádi Erzsébet)
2013.
március
4-én megszületett
v. Gál Zoltán Gál
Balázs nevű kisfia,
kinek a keresztelője
2013. szeptember
15-én volt Földesen, a református
templomban.
Jó
egészséget, hitben
és szeretetben való
nevelkedést és nevelést
kívánunk
Neki.
Rendtársi
üdvözlettel: v. Gál
Zoltán és családja,
Kelet-Magyarország TSZK.

Értesítem elöljáróimat, rendtársaimat és mindazokat, akik családi örömünkben osztoznak, hogy 2013. június 10-én 15 óra 25kor Budapesten a Bajcsy-Zs. kórházban megszületett második
unokánk: Decleva Lilla Janka. Testsúlya: 3,25 kg, hosszúsága:
51 cm. Első unokánk - Lilla bátyja - Decleva Dániel Milos, 2010.
március 10-én ugyanebben a kórházban született. Rendtársi üdvözlettel: v. Decleva Ferenc mb. v.hdgy, Dél-Dunántúli TSZK.,
Baranya m.
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GYERMEKSZÜLETÉS!
Hiszek édesapám szavában,
nagyapám gyöngybetűiben,
nagyanyám meséiben,
és édesanyám csókjában.
Hiszem, hogy helyem van ebben a világban
és hogy ez a hely itt van,
ezeknek a hegyeknek a lábánál, közöttetek.
A Jóisten szeme előtt...

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2013.június 19-én megszületett kislányunk, aki a Hodossy Júlia nevet kapta (3,29 kg
49 cm). Kislányom és a feleségem is jól vannak. Még aznap este
Csallóközkürtön (Felvidék) a kislányom örömére az édesapámmal
és az öcsémmel egy 4,2 méter magas platánfát ültettünk. 2013.
augusztus 4-én, a nemeshodosi ref. templomban volt kislányunk
keresztelője. A keresztelést vitéz Kis-Csáji Julianna nt. asszony végezte, a keresztapa Hodossy Tamás VRNT volt.

Az első fénykép a keresztelő után készült a nemeshodosi ref. templomban.
Balról jobbra: Hodossy Tamás VRNT, Hodossy Péter VRNT, v.Kis-Csáji Julianna ref. lelkipásztor.
A második fényképen az én drága kislányom Hodossy Júlia látható, a kis nevetős magyar honleány.
Rendtársi üdvözlettel Hodossy Péter VRNT. Csallóközkürt, Felvidék
Köszöntjük a családokat, a megszületett gyermekeket. Legyenek kiváló magyar honfiak, szüleik, nagycsaládjuk, barátaik büszkeségére, nemzetük javára.
v. Hunyadi László főkapitány

A Szent László Társaság (1861) és Rend
2013. évi lovagavatási ünnepsége
A Pesthidegkút-Ófalui Sarlós boldogasszony Plébániatemplom
előtti téren gyülekeztek a lovagok és a lovagjelöltek, hozzátartozók,
vendégek a lovagavatás ceremóniájára. Felsorakoztak alakzatba, elöl
a Rend zászlaja és az avató pallos, majd a lovagok, a lovagjelöltek
- bal karjukon a lovagi palásttal – végül az Aranysarkantyús Rend
háromtagú küldöttsége. Felvonultunk a templom kertjében lévő hősi
emlékműhöz, v.Imre László h. főkapitány mondott beszédet, majd
a koszorúzás következett. Ezt követően zárt menetben vonultunk a
templom bejáratához, ahonnan a tisztségviselők helyeikre kísérték
a vendégeket, majd a rendi zászló vezetésével bevonult a káptalan,
kezdetét vette a szentmise. A plébános úr szent beszédében méltatta Szent László királyunk érdemeit, kiemelte a szeretet fontosságát
mindennapi életünkben. Az avatási szertartást v.Erdélyi Takács István széktartó-h. vezette. V. Bozó József széktartó elmondta a fogadalomtételi imát, majd a lovagjelölteknek előmondta a fogadalom
szövegét, ezt követően v.Érczhegyi István Európai törzsszéktartó a
lovagjelöltekre adta a lovagi palástot. Főkapitány-helyettes úr Szent
László lovagjává avatta a jelölteket, v. Bozó József pedig átadta az
újonnan avatott lovagoknak a Rend csillagát és az avatási okmányt.
2013-ban avatott Szent László lovagok: Tóth Éva, Leblanc Győző,
Hudák Ágnes, Hudák Mihály, v. Sz. Kovács Ferenc. Az avatást követően lovagkeresztes rangemelésben részesült l. Kázmér Sándor.
V. Erdélyi-Takács István minden új lovagot és lovagkeresztest személyre szólóan - méltatva munkásságát, mely a rendi felvétel alapját
képezte – köszöntötte a Rend soraiban, majd plébános úrral áldást
mondott. Az avatási szertartást követően a templom melletti rendház
kertjében fogadáson vettünk részt
v. Sz. Kovács Ferenc szkp.

ÁRVÍZ – KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk minden rendtársunknak, akik a
gátakon küzdöttek az évszázad árvizével és azoknak, akik
egyéb módon segítették az árvízi védekezést. Sokan vittek
élelmet, italt a gátakhoz, ápolták az idős embereket, vigyáztak a
gátakon lévők gyermekeire, házaira, etették állataikat. Az első
sorokban pedig töltötték a homokzsákokat, rakták a gátakat. A
katasztrófavédelem, a HM és a civil szervezetek összehangolt,
szervezett munkájának köszönhetően a Magyarországon
átvonult árhullám nem okozott jelentős kárt. Köszönet a vitézi
helytállásért – bizonyságát adtuk újra Európának, hogy milyen
mértékű nemzeti összefogásra vagyunk képesek.
v. Hunyadi László főkapitány

Nemzetes Kádár Ervin és nemzetes Makra László
– Baját mentő gátat építenek a TEK egységével
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Magyar Koronaőrök Egyesülete
Az Egyesület Alapszabálya értelmében az Egyesület céljának elérése és feladatainak teljesítése érdekében rendszeres ös�szejöveteleket tart, előadásokat szervez. Hagyományőrző-, és
ápoló foglalkozások tartása mellett nyilvános rendezvényeken
tiszteleg. Kiadványokat jelentet meg és kapcsolatot tart a Magyar Honvédséggel, azok hagyományőrző és történész szakmai
köreivel. Kölcsönösségi alapon együttműködik rokon, ill. hasonló bel- és külföldi egyesületekkel, szervezetekkel. Aktívan
részt vesz a Magyar Koronaőrség történelmi emlékhelyeinek
megóvásában, helyreállításában és gyarapításában. Hatáskörébe tartozó kérdésekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít.
Az Egyesület fentiekben leírt feladatai közül mégis legjellemzőbbek az Egyesület különböző egyházi, illetve nemzeti ünnepeken
díszőrség adása, pl.: Úrnapi körmenet, - Szent Jobb körmenet, Emlékmű avatás, - Hősök napi megemlékezés, ill.valamennyi esemény, ahol a Szent Korona vagy annak másolata megjelenik.
A Magyar Szent Korona fogadása
Stuttgartban 2013. június 7-8.
„A HAZA ÜZENETE”
A Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség szervezésében, a
Stuttgarti Magyarok Szövetsége közreműködésével, a nyugati magyarság körében első alkalommal került sor: „A magyar
Szent Korona hiteles másolatának fogadására Stuttgartban”.
„Szentnek nevezik a Koronát, mert a legszentebbnek gondolatát köték hozzája: gondolatát a szabad nemzet egy testbe
foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek, mely ne csak
idegen bitorló, de egyes honfiak féktelensége s hatalomvágya
ellen is bonthatatlan gátat emeljen.” (Kölcsey Ferenc)
A magyar Szent Korona hiteles másolatának elkészítésére
a Szent Korona Testület, mely Magyarország legfőbb közjogi méltóságaiból áll, adott engedélyt. Ez a hivatalos másolat
hivatott arra, hogy külhonban is jelképezze nemzetünk egységét, nemzeti összetartozásunkat.

Az ünnepséget szentmisével nyitották meg a Bruder Klaus
templomban (70186 Stuttgart, Albert-Schäffle-Str. 20), ezt követte v. Woth Imre tkp., a Magyar Koronaőrök Egyesülete
elnökének előadása: „A magyar
Szent Korona sorsa”címmel. Június 8. szombat: A 81. sz. Dobó
István Cserkészcsapat szervezésében: „A mi Szent Koronánk”
gyermekprogram kicsiknek és
nagyoknak. Felnőtteknek: Ki mit
tud a Koronánkról? A délután
folyamán a Szent Korona képei –
vezetéses ismertetésre került sor
óriási érdeklődés mellett, vezette:
Riester Árpád. A műsorrendben v.

Szabó István előadóművész ének-összeállítása következett. Délután a sárospataki ’8KOR Színház’ bemutatója, a Hívogató került színre, Bálint Béla VRNT igazgató vezetésével. További
részletes program volt:
16.15: A Magyar Szent Korona bevonulása
16.20: A Mindszenty-szobor megkoszorúzása
16.30: Ökumenikus istentisztelet.
17.30 – 19.00: A Magyar Szent Korona megtekintése
18.30: v. Szabó István ének
19.00: Az Ifi Csöbörcsök táncegyüttes táncosait láthattuk
20.00: A Bruder Klaus templomban, a ’8kor Színház’ mutatta
be a „Kiáltó szó” című műsorát.
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik úgy
érezték, magyarságukat, a
magyar közösséget erősítené a Szent Korona hivatalos
másolatának fogadása Stuttgartban. Számunkra is meghatározó élményt jelentett
a németországi magyar közösségben Őfelsége, a Szent
Korona történetét előadni,
szakrális jelentéséről és
jelentőségéről beszélni, kihangsúlyozva ennek egyediségét a jelen világban;
távlatot nyitni Szent István
királyunk felé – és érzékeltetni, mit jelentett a Szent Korona felajánlása Szűz Máriának, mely nemzeti identitásunk meghatározó
ténye, és az maradt az elmúlt több, mint 1100 év alatt.
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – tartson meg bennünket a Fennvaló a vérségi és lelki összetartozás alapján, Szent
Koronánk védelmező erejében.
v. Woth Imre tkp., Koronaőrök Egyesülete elnök
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60 éve számolták fel a gengszter hálózatot
Recsk 60 éve szabadult fel

2013. szeptember 7. Emlékezés volt. Gyönyörű napsütésben, több száz ember előtt.
Külön buszok jöttek, hozták a diákokat, hogy tanulják,
szemükkel lássák, fülükkel hallják, mi volt Magyarországon, amikor szabad préda volt az ember, s bármit tehettek
vele a kommunista rezsimben, a dicsőített Rákosi és Kádár
rezsimben az idegen szívűek. Kék ég alatt jöttek össze az
emlékezők, s így még fájdalmasabb volt beleélni a rabok

A TVR díszőrséget adott, kegyelettel emlékezett

sorsába magunkat, amikor azt a tenyérnyi napot is elzárták előlük a celláikban. A hatalmas tömegből a jobb oldali
szektorban ültek a recski rabok és hozzátartozóik. A bal ol-

dékát mutatja. Itt bárkit meg lehetett ölni. Mert egy gengszterhálózat volt, minden lehetőséget megragadott a kommunista rezsim, hogy perverz hajlamait kiélhesse. A létező
szocializmus valóságos arca volt Recsk. A foglyokkal nem
kellett elszámolni. Ez a bűnük kitörölhetetlen a nemzeti
emlékezetből. Valójában itt született meg 1956 forradalma,
hiszen minden családban volt egy elhurcolt, egy megalázott, egy halálra kiszemelt ember. Tehát együtt volt a nem-

Az egykori recski fogoly: v. Krasznay Béla, a TVR
tb.h.főkapitánya

dali szektorban a díszvendégek. 15 percig tartott a kiemelt
vendégek üdvözlése, ami mutatta, hogy ez a megemlékezés
kiemelten fontos a naptári évfordulókban.
Hende Csaba honvédelmi miniszter tartotta az ünnepi
beszédet. Rövid, szikár és rendkívül vádló beszédében elsősorban a kegyetlenül meggyilkoltakra, valamint a megsemmisítő tábor áldozataira fókuszált, mintegy önmegerősítő és
kötelező feladatra. Mert ezekre az emberekre nem emlékezni bűn, hiszen értünk éltek és haltak, miattunk szenvedtek.
Az ő emlékezetüket el akarta rabolni a Kádár rezsim. Ki
akarták törölni a nemzeti emlékezetből Recsket. Szimbólum Recsk, mert a nemzet megsemmisítésének, a család
szétzúzásának, az összetartozás megsemmisítésének szán-

zet a bajban. A közös emlék kötötte össze a társadalmat.
Fontos, hogy az autóbuszok, amelyek kirándulókat visznek
az országon át, megálljanak ennél a nemzeti kálváriánál,
a magyar holokauszt egy stációjánál, s elgondolkodjanak a
brutális gyilkossággal életben tartott hatalmi rendszeren –
fejezte be beszédét Hende Csaba.
Koszorúk százai borították el az emlékhelyet, s a kirándulók és emlékezők a barakkok és más kiállító termek felé
vették az útjukat, hogy éves elmaradásukat pótolják: leróják kegyeletüket mindazokért, akik itt a hegytetőn befalazott testtel hittek, s reméltek szabadulást.
Szabadabb jövőt, mint amilyen most körülrajzolódik.
vitéz Szíki Károly
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EMLÉKEZÜNK
Vitéz Tarczay Ervin páncélos százados (portréját nem találtuk. szerk)

Kitüntetései:			
– Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal
– Kormányzói Dicsérő Elismerés hadiszalagon a kardokkal ké
alkalommal
– Nemzetvédelmi Kereszt
– I. osztályú Tűzkereszt a koszorúval és kardokkal
– II. osztályú német Vaskereszt
Életrajz: 1919. október 5-én született Pécsett. A M. Kir. Ludovika
Akadémia elvégzése után 1941. augusztus 20-án ünnepi külsőségek közepette avatták a gyalogsági fegyvernem hadnagyává, 63.
rangszámmal. Első beosztását az akkor nemrégiben visszacsatolt
Észak-erdélyi részeken kapta, mivel 1941. szeptember 1-jén a marosvásárhelyi 23. határvadász-zászlóalj állományába osztották be.
1942. augusztus 3-án páncélos átképző tanfolyamra vezényelték
Esztergomba; 1943. október 15-én áthelyezték a gyorsfegyvernem
páncélos csapatához. 1943. január 1-jén a m. kir. 3. harckocsiezred
Cegléden állomásozó 3/I. harckocsi zászlóaljának állományába került. 1944. január 1-jén főhadnaggyá léptették elő. 1944 tavaszán a
galíciai térségbe kivezényelt magyar 1. hadsereg alárendeltségében
a 2. honvéd páncéloshadosztály részét képező 3. harckocsiezred
I. zászlóaljának állományában a Turán-75 „nehéz” harckocsikkal
felszerelt 2. század beosztott tisztje volt. 1944 áprilisában már a
3/I. harckocsi zászlóalj 2. századának parancsnoka volt. 1944 júniusában átképezték Tiger E, majd később Panther nehéz harckocsira. 1945. január 1-jével soron kívül századossá léptették elő. 1945.
március 15-én vitézzé avatták, s a Vitézi Rend soraiba fogadta.
Részletek Dr. Számvéber Norbert: A hazáért mindhalálig. Vitéz Tarczay Ervin páncélos százados c. könvvéből:

Az orosz páncélosok magyar vadásza
A harckocsizó-legenda v.Tarczay Ervin százados PzKpfw V Párduc harckocsija valahol Erdélyben. A parancsnok Párducokból álló
egysége rengeteg csatában játszott kulcsszerepet, például a tordai
csata során is, 1944-ben.
A Kárpátok Párducai -Tarczay főhadnagy 1944. április 4-től a
frontvonalon tartózkodott egységével. Április 17-én, a körzet egyik
kulcsfontosságú helyén - az 514-es magassági ponton – a magyar
lánctalpas vértesek bátran felvették a küzdelmet a vörös acélszörnyekkel. Ez az összecsapás amiatt is fordulópont a magyar páncélosok történetében, mert a hazai Turán–75 harckocsi itt esett át
a tűzkeresztségen. … Április utolsó hetében a még harcképes hét
Turán harckocsit Tarczay parancsnoksága alatt a gyalogság által
kiépített védvonalak mögé helyezték, hogy támogassák a gyalogsági erőket. A főhadnagy ekkor már a 3/I. harckocsizászlóalj, 2.
századának parancsnoka volt. Kötelékét végül május 3-án kivonták
az arcvonalból és Nadvornára irányították. - Az 1944. április 17. és
május 3. közötti harcok során a 2. páncéloshadosztály 18 különféle
típusú páncélosát, négy Nimródját és hat páncéljárművét kilőtték
az oroszok, de a magyar egység is megvillantotta harcerejét. A
fenti időszakban a hadosztály csapatai (a német páncélos- és páncélvadász-kötelékekkel együtt) 48 ellenséges harckocsit lőttek ki,
melyből 27-et a magyar 3. harckocsiezred semmisített meg. Ehhez
a számhoz még hozzá kell adnunk az oroszok önjáró lövegeinek
és egyéb páncélozott járműveinek veszteségeit is. A magyar pán-

célosok vitéz küzdelméről a németek is elismerően nyilatkoztak.
Walter Model tábornagy, a német Észak-Ukrajna hadseregcsoport
főparancsnoka, 1944. május 4-én elrendelte, hogy tavaszi támadások idején a kiesett magyar harckocsik pótlására a 2. páncéloshadosztály alárendeltségébe irányított német páncélosok egy részét a
magyarok vegyék át.
… Más választás nem lévén, megkezdődött a magyar 1. hadsereg
visszavonulása a Kárpátok jól védhető gerincére. A Tigriseket erős
páncélzatuk és nagy tűzerejük miatt az utóvédharcokban fontos
szerep jutott és az is kijelenthető, hogy néhány magyar nehézpáncélosnak köszönhető, hogy sokezer honvéd biztonságban elvonulhatott. A magyar páncélosok látványos sikert arattak Saturniánál,
mert az 514-es magassági pontot biztosító két magyar Tigris húsz
perc alatt 14 ellenséges harckocsit lőtt ki és többet megrongált.
A Párducok Erdélyben - A magyar acélszörnyeket Tarczay főhadnagy Párduca vezette, mely egység szeptember 5-én este elérte
Marosludast. Csupán Nagysármásnál ütköztek gyenge ellenállásba,
de pillanatok alatt felszámolták azt. A magyar Párducok - többek között - szeptember 15-én, egy Tordától keletre indított támadás során
is bizonyították harcos természetüket. A néhány harckocsi minden
gyalogsági támogatás nélkül, fedett terepen, igen heves ellenséges
tüzérségi, aknavető- és páncéltörőtűzben, a 3/I. harckocsizászlóalj
zömétől jelentősen előrébb haladva rohamozott. Szemtanúk szerint
az attak amiatt bontakozott ki, mert Tarczay századparancsnok lendületes előretörése bátorságot öntött a többi harckocsizóba is, így a
kitűzött támadási célt sikeresen elérték. Sőt, az ellenségnek súlyos
veszteségeket is okoztak, mert az előretörés során mintegy kétszázadnyi ellenséges gyalogságot és három páncéltörő ágyút semmisítettek meg. Szeptember 22-én, ugyancsak Tordától keletre, a Vaskapu felé támadó ellenséges csoportosításon - az aznap bevethető
állapotban lévő - két magyar Párduc rajtaütött és egy zászlóalj erejű
gyalogságot megsemmisített, a többi vörös egységet szétszórták.
Délután sem hagyott alább a szovjet támadás és az egyre nagyobb
erőkkel támadó szovjeteket oldalba kapták Tarczay harckocsijai.
A kialakuló tűzharcban a századparancsnok újabb két T–34-es
harckocsit és egy páncéltörő ágyút iktatott ki véglegesen. A támadás során Tarczay harckocsiját szovjet páncéltörő ágyúk sorozata
üzemképtelenné tette, de ő egy másik páncélosba átszállva tovább
vezette századát és folytatta a támadást. 1944. szeptember 15-től
október 6-ig, a Torda előtt vívott harcokban legalább 11 ellenséges
harckocsit, 17 páncéltörő ágyút, mintegy 20 géppuskafészket és egy
szovjet sorozatvetőt semmisített meg, illetve zsákmányolt kilenc
géppuskát, öt páncéltörő puskát és 32 puskát.
Harcok a Tisza vonalán - Az erdélyi harcokból a Tisza vonalának védelmére visszavont 2. honvéd páncéloshadosztályban
harcoló Tarczay Ervin saját Párducával és százada páncélosaival
egyetemben 1944. október 25-én Tiszapolgártól délre támadásba
lendült. Az egységgel szemben, állásban lévő hat orosz páncéltörő
ágyúból álló páncélelhárító reteszállást egy vitéz attakkal lerohanta
és három páncéltörő ágyút épségben megszerzett. Eközben oldalról
és hátulról két-két T–34-es szovjet harckocsi megkerülte, hogy végezzenek a magyar páncélos ásszal. A századparancsnok azonban
közel engedte magához a vérszemet kapott orosz pánélosokat és pillanatok leforgása alatt végzett velük. Ezek után századával csatlakozott a jobbszárnyon előretörő német harckocsikhoz és Tiszacsege
irányába tört előre. Tarczay százada október 25-ig újabb öt (összesen 16!) szovjet harckocsit semmisített meg, páncélosai kilőttek egy
szovjet rohamlöveget és zsákmányoltak három aknavetőt. - Vis�szaemlékezések szerint az ízig-vérig harcosnak született Tarczay
nem ismert félelmet és századát többször is, az erős gyalogsági tűz
dacára, Párducának tornyában állva vezette.
-A magyar páncélosok váltakozó német alárendeltségben harcra
indultak a vörös horda ellen Zámoly és Székesfehérvár környéki
összecsapásokban. Február 24-én 16 Pz. IV és egy Panther volt
harcképes, mert az egység a folyamatos harcok alatt szinte minden
napon bevetésre került. Időközben Tarczay Ervin főhadnagyot bátorsága okán 1945. január 1-jével soron kívül századossá léptették
elő. 1945. március 15-én vitézzé avatták, s a Vitézi Rend soraiba
fogadta. Egy nappal később, a Dunántúlon megindult a 3. Ukrán
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Front bécsi támadó hadművelete, így égető szükség volt a már legendává vált Tarczayra.
Hősi halál Sörédnél - Tarczay százados és négy Pz. IV harckocsi,
Söréd területén, a Csákberény felé vezető út melletti házak között
foglalta el tüzelőállását. További három magyar Pz. IV-es egy közelben lévő útelágazásnál készült fel a vörösök rohamára. A szovjet
104. gárda-lövészhadosztály jelentős részei heves gyalogsági támadásokat indítottak, de a magyar és német harcjárművek tüzében súlyos veszteségeket szenvedtek és összeomlott az attak. Az előrehajszolt újabb erősítések viszont estére csaknem teljesen bekerítették a
községet és mindössze háromszáz méterre az első házaktól beásták
magukat. A harcok hevességét kiválóan mutatja, hogy addigra a
védők harcjárműveinek fegyvereiben már alig maradt lőszer.
Március 18-án délelőtt 9 órakor újabb riadót rendeltek el a Sörédet védő magyar páncélosoknak. Mintegy húsz szovjet harckocsi
is támogatta a gyalogságot, mely erő nagy részét az amerikaiaktól
kapott M4A2 Sherman harckocsik alkották. Keleti irányból először
csak két szovjet harckocsi közeledett a Fehérvári út mellett. Ellenük három magyar Pz. IV-es indult meg, melyek egyikét v.Tarczay
százados irányította. 10 óra körül a magyarok a két szovjet harckocsit kilőtték, majd még a délelőtt folyamán két tehergépkocsit,
három fogatolt aknavetőt, számos géppuskát, több szekeret és mintegy századnyi szovjet gyalogságot semmisítettek meg. ..Időközben azonban a templom környékét már elérték a vörösök. A még
harcképes magyar Pz. IV harckocsik egyike (Korbuly István főhad-

nagy) felvette a harcot és 300 méterről kilőtt egy szovjet páncélost.
Más választás nem lévén, a 3. SS-páncélvadászosztály rohamlövegei, vadászpáncélosai és önjáró páncéltörő ágyúi a templom körzetéből kiindulva kitörést kíséreltek meg Bodajk irányába. Azonban
a Sörédtől nyugatra lévő felázott szántóföldön elakadtak. A továbbvonulás sikeressége érdekében a németek a harcképes páncélosokat
felrobbantották, vagy páncélököllel kilőtték és gyalog haladtak Bodajk felé, ahol végül elérték a saját vonalakat. Hasonlóan vélekedett Tarczay százados is és így a gyalogos kitörés mellett döntött.
V. Tarczay Ervin százados 1945. március 18-án tűnt el. Hivatalosan ugyan eltűntnek nyilvánították, de nagy valószínűséggel
Söréd határában elvérzett, vagy kivégezték az oroszok. Halotti
anyakönyvét csak 1948. szeptember 14-én állították ki Bodajkon.
A hivatalos veszteségi adatok szerint a századost Söréd délnyugati
körzetében, az úgynevezett „macskadűlői földeken” temették el.
Kötelességünk az emlékezés. A magyar történelem dicsőséges
és győztes harcok sora. Helyt állt a magyar vitéz minden korban és
minden ellenségével szemben; lett légyen íjjal, karddal, puskával,
ágyúval, harckocsival felszerelve, vagy a haditengerészet, légierő
kötelékeiben küzdött. Egyre több emlékhely, emlékmű, emléktábla hirdeti a győztes csatáknak helyszínén a hősök tetteit, hogy az
utókor méltán legyen büszke rájuk – és vehessen példát életükről,
helytállásukról. – Vannak azonban még kötelezettségünk hőseinkkel szemben. Vitéz Tarczay Emil egyike ezeknek.
V. T.

Hírek, események, évfordulók
310 évvel ezelőtt - Rákóczi-szabadságharc  (1703 –1711)  
„Isten mindenek felett, a Haza minden előtt!”
2013. június 16-a, a magyar történelem leghosszabb szabadságharcának
310. évfordulója. Illesse bocsánatkérés II. Rákóczi Ferenc fejedelmet a
magyar nemzet részéről, amiért szégyenteljes módon mindmáig meg nem
emlékezett történelme legnagyobb szabadságharcáról! Napjainkig nem hogy
boldoggá nem avatták „Kassa szent halottját”, hanem a hivatalos politika a
nyolc évig tartó szakadatlan háborúra, az abban a hazájáért meghalt soksok tízezer áldozatra és a szabadságharc ünnepnapjára: június 16-ra sem
emlékszik.” Legyen nemzeti ünnep a Rákóczi-szabadságharc kezdete!
200 évvel ezelőtt - Deák Ferenc – (Söjtör, 1803. október 17. – Budapest,
1876. január 28.) A nagy nemzedék tagjai közül az egyetlen, aki 1849
után az üldöztetéstől megkímélve élhetett. Ezt a véletlen szerencse folytán
épp Windischgrätznek köszönhette. Nevezett nem engedte őt haza a 48
szilveszterén folytatott tárgyalások után, s így nem lett felségsértő. Ám mivel
jó hazafi maradt, továbbdolgozott a 48-ban elvetett alkotmányon. 1867-ben
sikerült azt elfogadtatnia és elérnie a kiegyezést a bécsi udvarral. A
hálás utókortól ezért kapta meg „a haza bölcse” megtisztelő címet.
135 évvel ezelőtt született, 80 éve halt meg – Szécsény-kovácsi Krúdy
Gyula író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere
(Nyíregyháza, 1878. október 21 – Óbuda, 1933. május 12.) – 2013:
Krúdy-év.
A bécsi döntések Magyarországnak a trianoni békeszerződés
felülvizsgálatára irányuló politikájával összhangban született
nemzetközi döntőbírósági döntések voltak 1938-ban és 1940-ben,
melyek révén az ország a trianoni béke értelmében elvesztett területeinek
egyes részeit visszakapta Csehszlovákiától illetve Romániától. A II.
világháborút lezáró béketárgyalások során a győztes hatalmak ezeket
semmisnek nyilvánították.
I. Bécsi döntés: 1938. november 2-án született Magyarország és
Csehszlovákia vitájában, lényegében az etnikai revíziót valósította
meg. Az elvett területekből az anyaország visszakapott 11.927 km2-t,
benne Kárpátalja déli részével Ungvár, Munkács, Beregszász és
környékét. Az 1941-es magyar népszámlálás szerint hazakerült
1.062.000 lakos, ebből 84 % magyar, ~10% szlovák. 67.000 magyar
maradt Csehszlovákiában.
II. Bécsi döntés: 1940. augusztus 30-án született meg ez az igazságos
diplomáciai döntés a Belvedere palotában. Az ezáltal visszavett,
legnagyobbrészt magyarok lakta Észak-Erdély és Székelyföld a
magyar szempontból igazságtalan diktátum enyhítése volt: Keleten a
Kárpátok hegyláncáig, délen a Nagyvárad-Kolozsvár-MarosvásárhelySepsiszentgyörgy vonalig – Erdély területéből mintegy 43.000 km2-t
kapott vissza, melynek 2,4 milliós lakosságából – az 1941-es népszámlálás
szerint – 68%, azaz 1.632.000 fő vallotta magát magyarnak. Ezeknek
a békés visszavételeknek alapját az akkori hatályos nemzetközi jog is
képezte!

Az Országgyűlés 2011. július 11-én határozatot fogadott el, melynek
értelmében a Kossuth tér teljes területe állami tulajdonba és az
Országgyűlés Hivatalának vagyonkezelésébe kerül, majd ezt követően
2014. május 31-ig megtörténik a tér eredeti, 1944 előtti állapotának
rekonstrukciója, ami egyben azt jelenti, hogy az eredeti Tisza István
szoborcsoport pontos mása újra felállításra kerül az eredeti helyszínén.
Skót kiállás Magyarország mellett; 2013. április 23., kedd
„Magyarország oldalára kell állni a szorítóban” címmel egy skót lap
vasárnapi kiadásában (Scotland On Sunday) Gerald Warner, ismert skót
publicista állt ki Magyarország mellett: „Az EU most totális vérbosszút
indított Magyarország; nem, mint állítja, a kormányzó Fidesz politikai
pártja, hanem a magyar nemzet, annak szabadsága és értékei ellen. Azért,
mert azok az értékek összeegyeztethetetlenek a brüsszeli, terjeszkedő
diktatúra ambícióival. A magyarok olyan csatát vívnak, amelytől a brit
kormány ódzkodott, de amelyet a brit nép nagyobb része most meg akar
vívni és abban győzni kíván.”Az alaptörvényről így ír: „Ez az irat kivételes
manapság kulturális és morális integritásában”. Ragyogóan megfogalmazott
Burke-i terminológiával nyilvánítja ki, hogy az „szerződés a magyar múlt,
a jelen és jövő között”, ami egy olyan sarkalatos fontosságú dimenzió,
amelyet kihagytak a francia forradalom után született alkotmányokból.
Elismeri a kereszténység szerepét a nemzeti lét megőrzésében és kifejezi,
hogy a család és a nemzet alkotja együttes létezésünk elvi kereteit. E mellett
az emberi életet a fogamzástól kezdve védi és a házasságot egy férfi és egy
nő között határozza meg. Nem véletlen, hogy Brüsszelben a jakobinusok
gyűlésében a robespierrek gyűlöletet okádnak. Ha egy ilyen okmány
fennmaradhat, akkor a magyar nemzet is és mellette a többi európai nemzet
is. A kereszténység, a család és a nemzet éppen az a szentháromság, amelyet
az Európai Unió el akar pusztítani. Magyarország is csatát vív; szégyen,
hogy nem az oldalán harcolunk.” MHO/alfahir.hu
A szénizotópos mérések alapján 34.000! évesre becsült híres boszniai Nap
Piramisban székely-magyar rovásírással íródott feliratokat találtak
szláv kutatók, s már egyértelműen azonosítottak húsz rovásbetűt is,
melyek egy az egyben megegyeznek a manapság általunk is ismert
székely ábécé jeleinek vonásaival. Remélhetőleg nem fogják elhallgatni,
eltüntetni a valós eredetünket ország-világ elé táró, kárpát-medencei
életterünk ősiségét bizonyító táblákat és rovásmaradványokat. Őseink
legnagyobb fennmaradt csodája ez. A monumentalitásával szemeket
lenyűgöző Kínai Nagy Fal alig több, mint kétezer éves, a gízai piramisok
még nincsenek ötezer évesek, s a Stonehenge kövei is csak maximum pár
évszázaddal idősebbek Egyiptom csodáinál. A mi pompázatos piramisunk
azonban közel 30.000 évet ver az összes előbb felsorolt földi remekre,
ami egyenesen lenyűgöző, nemzeti büszkeségünket sokszorosára
duzzasztó adat. A hivatalos „tudomány” szerint a legrégebbi ismert írás
Mezopotámia területéről származik, s az i.e. IV. évezred végén, avagy
az i.e. III. évezred elején alakulhatott ki. Erre előkerül egy amazoknál
majd tízszer ősibb székely rovásírás...
(Sokkal.Jobb.hu)
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A hadak útjára léptek…
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...”
(Juhász Gyula: Consolatio)
Fisi Ernő nyá. honv. tüzér százados, 56-os szabadságharcos, a
Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjének tulajdonosa. 1930-ban
született Ikrényben; szabadságharcos tevékenységéért 7 évet sínylődött a kommunista börtönökben. 1994-ben avatták a TVR Nemzetvédelmi Tagozatába Szegeden. 2012-ben Győrben hunyt el.
dr. vitéz Révhelyi Tamás ügyvéd életének 64. évében váratlanul hunyt el. Győrben született 1949-ben. Várományosként
avatták vitézzé Budapesten 1997-ben. Búcsúztatása 2012. szeptember 28-án volt a győri Szent Imre-templomban.
Nyugodjatok békében. Emléketeket megőrizzük.
Nyugat-Dunántúli TSZK.
2012. október 21-én, életének 88. évében hunyt el vitéz Kassai
Gyula budapesti rendtársunk. 1924-ben született Veresegyházon.
1942-ben avatták várományosi jogon. Temetése 2012. november
16-án volt a Farkasréti temetőben.
2012. október 22-én, életének 85-ik évében hunyt el Budapesten vitéz Horváth László nyug. könyvelő. 1927-ben született
Budapesten. A 2. vh-ban híradós szakaszvezetőként szolgált,
majd 2 éves szovjet hadifogságot szenvedett. 1994-ben várományosként avatták vitézzé Szegeden. Búcsúztatása református
szertartás szerint 2012. november 23-án volt a Bartók Béla úti
Szent Gellért templom urnatemetőjében.
Búcsúznak Tőletek rendtársaitok, barátaitok is. Isten adjon örök nyugodalmat Nektek.
Pest TSZK.
A TVR müncheni székkapitánya, vitéz Mikecz Tamás tragikus hirtelenséggel
elhunyt. A gyászhír mindig megdöbbent.
Valakitől örökre búcsúzunk…. Lélekben
azonban velünk marad az, akit szívünkbe
zártunk. Bár a földrajzi távolság miatt a
magyarországi rendi életben kevésbé volt
jelen, a németországi magyarság rendezvényeit szervezőként, aktív résztvevőként
támogatta. Kiváló magyar, hazájához, rendjéhez és bajtársaihoz hűséges. Búcsúzunk
tehát – imánk kísérjen hosszú utadon.
Nyugodj békében.
TVR Németország, v. Imre László tkp.
Életének 85-ik évében, 2012. december 30-án hunyt el Kaposvárott vitéz Bodnár Nándor rendtársunk. 1928-ban született Balatonszentgyörgyön. Várományosként avatták vitézzé 1996-ban
Debrecenben. 2002-től Somogy megye vitézi hadnagya, majd
2003 és 2009 között a megye székkapitánya volt. Munkájáért a
Vitézi Rend érdemkeresztjének bronz és ezüst fokozatával tüntették ki. Példamutató volt egész élete.
Dél-Dunántúl TSZK.
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva értesítem
a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület Elnökségét, hogy Kákonyi
Sándor m.kir. csendőr törzsőrmester, tb. csendőr hadnagy bajtársunk Kalocsán, életének 93.évében jobblétre szenderült. Teme-

tése a kalocsai temetőben 2013. január 25-én volt; v. Kákonyi Mátyás tb. csendőr főhadnagy hosszasan méltatta elhunyt bajtársunk
életútját. A gyászszertartáson v. Kákonyi Mátyás volt őrspk-on kívül jelen voltak vitéz Tóth István csendőrzászlós a kalocsai 36. sz.
tb. csendőrőrs őrsparancsnoka és v. Vörösváczky csendőrzászlós,
akik tisztelegtek elhunyt bajtársunk ravatala előtt és elhelyezték a
csendőrség koszorúját. Nyugodj békében Sándor bátyánk! Híven,
becsülettel, vitézül a Hazáért!
v.Vörösváczky Csaba csendőrzászlós 36.sz.tb.csendőrörs
helyettes őrspk.
Életének 99. évében hunyt el Budapesten vitéz Reök Attila.
1913-ban született Temesvárott. Kőszegen kezdte katonai tanulmányait. Édesapja, vitéz Reök Etele alezr. várományosaként
avatták vitézzé 1936-ban. A 2. vh-ban százados, az 1. honvéd
lovashadosztály harckocsi-zászlóalj 1. (nehéz) harckocsi-század
parancsnoka. Századával a hadosztály kitörését fedezi a klecki
csatában (1944. július 3-4). Súlyosan sebesül: felrobbanó harckocsija miatt elveszíti karját. Hőstettéért megkapta a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét. A háború után bérelszámolóként
dolgozott Budapesten. 1956-ban Kanadába emigrált, 1990-ben
- csaknem kilencven évesen - hazatelepült. 2002-ben a VR érdemkeresztjének ezüst fokozatával tüntették ki.
Hősként, Emberként élt, harcolt. Kegyelettel emlékezünk
rá.
Buda TSZK.
Életének 91. évében elhunyt vitéz Zakariás Gábor budapesti
rendtársunk. Temetése katonai szertartás mellett 2013. január 24én volt a Farkasréti temetőben. 1922-ben született Veszprémben.
A Honvéd Műszaki Akadémián szerzett híradástechnikai mérnök
oklevelet. A 2. vh-ban hadnagyi rangban híradós alakulatokban
teljesített szolgálatot, amiért megkapta az I. o. Tűzkeresztet, a
Magyar Koronás Bronzérmet, a II. o. német Vaskeresztet és a
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Pécsett avatták vitézzé
1995-ben.
Az édesapa temetését követő napon búcsúztunk a fiútól, vitéz Zakariás András rendtársunktól (1954-2013). Temetése
2013. január 25-én volt Budapesten, a Farkasréti temetőben.
Együttérzünk a családdal súlyos gyászukban. Isten kegyelmét
kérjük kedves rendtársainkra, akik immár Csaba királyfi útját
járják.
Nyugodjatok békében – emléketeket megőrizzük.
Buda TSZK.
77 éves korában 2013. március 27-én hunyt el a Tolna megyei
Udvari községbeli vitéz Botos Erzsébet rendtársunk. 1935-ben
született Udvariban. Pécsett avatták várományosként 1995-ben.
Kedves alakját, emlékét szívükben őrzik a tolnai vitézek. 		
					
Vitéz Bilkei Gorzó István rendtársunk a svédországi
Tullingében elhunyt. Kedves alakjának emlékét megőrizzük.
Nyugodj békében.
v. Dömötör Zoltán nőr. altbgy
Hálát adva Istennek életpéldájáért, hűséges szolgálatáért
és őt a Teremtő atyai oltalmába ajánlva jelentjük, hogy vitéz
Szemerei László ny. ref. esperes, a Tolna megyei alcsoport
hűséges tagja életének 72-ik esztendejében, 2013. április 5-én
elhunyt. Budapesten született 1941-ben. Pécsett avatták a Nem-
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zetvédelmi Tagozatba 1995-ben. A szedresi temetőben kísértük
el április 12-én utolsó földi útján. „A mi napink, miket nekünk engedtek, Mintegy hetven esztendei idő, Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő… És ha kedves volt is valamennyire, De többnyire
volt munka és fájdalom; Taníts meg azért minket kegyelmesen,
Hogy rövid voltát életünknek értsük… Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain.”( 90. zsoltár) – Szolgálatát
mindvégig alázattal tette, Hazája, Rendje iránti feltétlen hűséggel. Igaz magyar, igaz ember volt. Szívünkben örökké él.
Dél-Dunántúli TSZK.
Vitéz Bertalan Árpád újratemetése - katonai tiszteletadás
mellett - 2013. április 12-én volt a budapesti Fiumei úti temetőben. A honvédség elit alakulatának, az ejtőernyős egységnek
megszervezője és kiképző parancsnoka, így édesapámnak is elöljárója volt (Az önkéntesekből álló híres alakulat tagjai speciális
kiképzést kaptak közelharcból, mesterlövészetből és minden terhelés elviseléséből. Méltán lettek a Szent László Hadosztálynak
- a „bárdos brigantiknak” - legjobbjaiként Budapest védelmében
három helyen is bevetve. Mindig ott, ahol legjobban szorongatott
a szovjet.) 1941. április 12-én a Délvidékre indult bevetésre öt
géppel az ejtőernyős zászlóalj. A vezérgép közvetlenül a felszállás után lezuhant. A katasztrófában a repülőgép személyzete,
Bertalan Árpád harccsoport-parancsnok és 15 ejtőernyőse
hősi halált halt. Nyughelye zarándokhellyé vált az ejtőernyősök
és repülősök körében, tragédiájának évfordulóján minden évben
megjelentek ott a régi bajtársak és fiatalabb tisztelői. 2013-ban
hamvait a Farkasréti temetőből a Fiumei úti temetőben kialakított hősi emlékhelyre helyezték át, hogy holtában is együtt lehessen vitéz társaival.
Néhány dolgot még e kegyeleti esemény kapcsán: A Honvédelem c. folyóirat oldalain megjelent cikk utolsó soraihoz kapcsolódik: nem hangzott el az újratemetésen, de tény: v. Bertalan
Árpád őrnagyot 1941-ben dísz-sírhelyen temették el a Farkasréti
temetőben, de a kommunisták onnan kidobták és a Hóvirág utcai kerítés mellett, méltatlan körülmények között helyezték el. A
rendszerváltás után régi bajtársai ezt a sírhelyet felkutatták, emlékkővel díszítették. Minden év április 12-én 12 órakor, amikor a
város felől meghallották a templomok harangját, régi bajtársai,
azok leszármazottai és újkori tisztelői egyre bővülő csoportja rázendített a Himnuszra, utána elmondtak néhány imát. Jövőre már
méltó helyen találkozhatnak. Remélem, ez már valóban a végső
nyughelye lesz a tiszteletre méltó, vitéz katonának! - A hősi tett,
amiért a kitüntető vitézi címmel elismerték: az I. világháborúban, Isonzónál, a caporettói áttörés keretében 1917. október 24én, egy tizenöt fős rohamcsapat élén mélyen betört az ellenséges
vonalak mögé, ahol egy téves információ miatt csapdába esett az
olasz állások között. Az akkor mindössze tizenkilenc éves hadnagy úgy választotta az előretörést a visszavonulás helyett, hogy
el tudja foglalni az osztrák−magyar főerőket sakkban tartó olasz
ütegeket. A művelet sikerrel járt, több álláson is átküzdötték
magukat, komplett alakulatokat ejtettek fogságba (több száz főt
15-en!), majd miután a főerők támadásba lendültek, a nyolc főre
fogyatkozott egység hátba támadta a védekező olaszokat. Az áttörés sikerrel járt. A hihetetlen bátorsággal, ügyességgel és szerencsével végrehajtott művelet meghozta Bertalan Árpádnak a
Tiszti Arany Vitézségi Érmet, és ugyanezért a haditettéért fölvették a Mária Terézia Katonai Rend lovagjai közé is. E két kitüntetést együtt a Monarchia hatalmas hadseregének veteránjai közül
még tucatnyian sem viselték.
Észak-Dunántúli TSZK, v. Ugron Zoltán

Szomorúan közlöm veletek, hogy Szabó László a Nemzetvédelmi Tagozat hűséges tagja, életének 85-ik évét betöltve, 2013.
április 9-én örökre eltávozott tőlünk.1928. április 7-én született
Temesvárott. Édesapja a temesvári ref. egyház egyik alapítója, későbbi presbitere, kurátora volt. Gyermekkorát Erdélyben töltötte,
majd Magyarországra költöztek. Debrecenben járt középiskolába,
építészmérnöki diplomáját Budapesten szerezte.1956-ban kétszer
hozott teherautóval élelmiszert Debrecenből Budapestre a harcolóknak, ám az első alkalommal az egész rakományt a szovjetek elrabolták. A 60-as években került az Erőmű Beruházó Vállalathoz
(ERBE), ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Mint az ERBE százhalombattai kirendeltségének dolgozója, építész műszaki ellenőrként részt
vett a Dunamenti Hőerőmű építésében, valamint a Dunai Finomítót
és a százhalombattai lakótelepet is ellátó ivóvízvezeték építésében,
mely az Ercsi alatti kutakból szállította az ivóvizet. Innen ered barátságunk, mivel akkor én a mai MOL Rt. dolgozójaként, Szabó Lacival közösen intéztem ezt a beruházást. A Vitézi Rendbe 1998-ban
kérte felvételét, előzetes eskütételét Százhalombattán tette le, ezt követően a Rend akkori Legfőbb Elöljárója, vitéz József Árpád királyi
herceg avatta a Rend tagjává Kenderesen, a Horthy-parkban. 2000ben központi vitézi hadnagyi kinevezést kapott. Lelkesen vett részt
Rendünk minden megmozdulásán, több avatáson a Rend zászlaját
vitte, amire nagyon büszke volt. Betegsége tavaly kezdődött, állapota egyre romlott. Ez év április 7-én betöltötte a 85 évét... Két nap
múlva, 9-én éjjel érte a halál. Egy tiszta ember távozott közülünk.
Temetése a Hazatérés Temploma (Bp. Szabadság tér) kolumbáriumában volt. Utolsó útjára elkísértük, utolsó tiszteletünket tettük.
Emlékét megőrizzük. Lacikám, nyugodjál békében.
KÖMA-Nyugat TSZK.
vitéz Horváth László, tb.tkp.
A Történelmi Vitézi
Rend mély fájdalommal tudatja, hogy Főméltóságú
özv. Horthy Istvánné gróf
Edelsheim Gyulai Ilona
2013. április 18-án, 9.30
órakor Lewes-i (Anglia)
otthonában életének 96.
évében megtért teremtő
Istenéhez.
Főméltóságú asszony
temetési szertartása Budapesten, 2013. május
1-én a Belvárosi Főplébánia Templomban volt,
ahol reggel 7 órától 8:55ig róhatták le kegyeletüket tisztelői. 9 órától gyászmise volt katolikus szertartás szerint.
Kenderesen, 2013. május 2-án a Horthy-ligetben a ravatalnál
9 óra és 10:50 között helyezhették el a kegyelet virágait. 11 órakor gyászmisével búcsúztatták Ilona asszonyt.
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ténelmébe egy törékeny asszony – lehetőségeit sokszor messze
túllépve – beleszólt: a legkegyetlenebb időkben a szeretet és hit
erejével szállt szembe a politika embertelenségével. Segített,
ápolt – és vállalta a száműzetést az elüldözött, elhagyatott Kormányzóval és családjával. Amikor visszatérhetett, nem tekintette
az elmúlt évtizedeket: a magyar nemzetért, egységünkért emelt
szót, s nem utolsó sorban a Horthy-korszak valós megismertetéséért küzdött. Eközben nem ellenségeket, hanem barátokat
szerzett. Mindnyájan szerettük. Tiszteltük hajlíthatatlan, egyenes
jellemét, szívós akaratát, s nagyra értékeltük őszinte szavait, véleményét. Magyarországon Rendünk tengerész egysége kísérte
a különféle rendezvényeken, amelyekre nagy tisztelettel kérték
fel őt, s Ilona asszony szívesen tett eleget e meghívásoknak, ha
tudta, ezzel is szolgálhat. Így marad meg emlékezetünkben: mosolyával, tettrekészségével, a magyarság iránti elhivatottságával. Istenünk, adj néki örök nyugodalmat. Emlékét kegyelettel
megőrizzük.
v. Hunyadi László főkapitány
Vitéz Rácz Sándor (Hódmezővásárhely, 1933. március 17
- Budapest, 2013. április 30) politikus, az 1956-os forradalmi
munkásmegmozdulások egyik vezéralakja, a Kádár-diktatúra idején az ellenzéki értelmiségi mozgalmak résztvevője volt.
50 évvel ezelőtt, 1958. március 17-én, 25. születésnapján ítélik
…„A harang
kondulásával
visszhangozzon
bennünk
Ilona
asszony
fiának
mondata: „Óriási
békében hagyta el
a földi világot.”
Nagy jellem volt
Horthy Istvánné
Ilona asszony, az
igazi sorsvállaló
asszonyok közül való. Nemes, szép életet élt, és íme ő is Kenderesre tért haza. Immár jelképesen vállalva a közösséget azzal a
Horthy családdal, amellyel oly bátran összekötötte sorsát. Megőrizzük az életsors példázatát, Ilona asszony arcának, tekintetének ragyogását, külső és belső szépségét, emlékező mondatainak
selymes sodrását. Őrizze meg emlékezetét a sebeket, fájdalmakat
gyógyító történelmi idő. Őrizzük meg Ilona asszonyt mindenkor!
Isten vele! Isten velünk!
Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke
A Történelmi Vitézi Rend búcsúzik Főméltóságú asszonytól.
Ilona asszony a magyar történelem nagyasszonyai közé tartozik,
akikre az utókor is hálával gondol majd. A XX. sz. magyar tör-

A MATE díszegysége a temetésen
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dortól, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökétől,
az 1956-os szabadságharc hősétől. A magyar nemzetnek mindig
hiányozni fog! Szeretett feleségének és családjának vigasztalást
kívánunk és őszinte részvétünket küldjük. Bízzunk abban, hogy
magyar nemzetébe vetett hite áthatja utódait és oly tisztelettel
fogják szolgálni továbbra is hazájukat, mint azt ő maga tette! Kedves Sándor bácsink! Nyugodj békében! Emléked élni fog
bennünk!
v. Tokay Rozália, Kolozsvár v. hadnagya, az MVSZ Erdélyi
Országos Tanácsának elnöke
A Történelmi Vitézi Rend minden tagja fejet hajt, s tisztelettel rója le kegyeletét v. Rácz Sándor rendtársunk emléke előtt.
Feladatunk e kiváló egyéniség, harcos honfitársunk emlékének
megőrzése, élete történetének példaként való továbbadása és az
általa képviselt értékrend megóvása. Kedves Sándor bátyánk!
Mint csillag ragyogsz le most már e sokat szenvedett magyar
nemzetre. Közbenjárásod kérjük, hogy a jövőnk a béke és egyetértés, az egymás iránti tisztelet és szeretet jegyében valósulhasson meg. Ahogy ezt te is akartad.
v. Hunyadi László főkapitány
Életének 91. évében lépett a hadak útjára vitéz Bártfay Pál
hernádszentandrási rendtársunk. E faluban született 1922-ben és
itt is hagyta el a földi létet 2013. június 6-án. Várományosként
avatták 1994-ben Szegeden. Híradós frontkatona volt a II. vhban, s szovjet hadifogságot is szenvedett. Végső búcsúztatására
2013. június 16-án volt a hernádszentandrási temetőben. Isten
adjon örök nyugodalmat kedves rendtársunknak.
Észak-Kelet Mo. TSZK.

életfogytiglani börtönbüntetésre „a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló mozgalom vezetése” miatt. Életfogytiglani büntetés, amelyet hét évnyi börtön után harminc évig tartó
kommunista rabsággá, majd közel húsz éve tartó mellőzöttséggé
változtatnak a történelem alakítói. „Életre ítélve”- ez Rácz Sándor életútjának tömör foglalata. A MVSZ tiszteletbeli örökös elnöke volt. Búcsúztatása május 23-án 11 órakor a Szent István
Bazilikában tartott gyászmisével kezdődött és 14 órakor a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Fővárosi Közgyűlés által adományozott díszsírhelynél folytatódott. A gyászszertartást Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke végezte;
Rendünk díszőrséget adott a ravatalnál. Rácz Sándor történelmi
jelentőségű közéleti szerepvállalása és emberi nagysága, hajlíthatatlanul egyenes jelleme, a magyarságot meggyőződése
szerint megkérdőjelezhetetlenül megillető történelmi igazságtételért folytatott életküzdelme, áldozata jogán a nemzet
halottja.
A kemény, határozott hang köszöntését: „Adjon Isten jó napot!” többé már nem halljuk. Isten magához hívatta. A nemzet
ismét egy nagy magyart veszített el. Az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsa nevében fájdalommal búcsúzunk vitéz Rácz Sán-

Vitéz Fekete Márton Adorján - élt 28 évet
1985-ben született Bp-en. Pákozdi lakos volt. 21 éves egyetemi hallgató, amikor várományosként 2006-ban vitézzé
avatták Budapesten. 2013. május 21-én tragikus körülmények között halálra gázolta egy autó Budapesten. Életpályáját, reménységét kettétörte az életet semmibe vevő felelőtlenség.
Jézus így szólt: „Tedd hüvelyébe a kardodat! Vagy ne igyam ki
a poharat, amelyet az Atya adott nekem?” (Jn. 18:11) Az életre
fel kell készülni. Játék, tanulás, szorgalmas munka viszi előre az
emberi életet. Nem kis erőfeszítéseken és harcok árán érhetünk
célt. Amikor ennek a lehetőségét elveszítjük, nehéz lesz a szívünk,
és nehezen tudjuk elfogadni a döntést. A hazahívó szó, a parancs
fájdalmas, mint az elválás maga. A hívő lélek viszont - bármilyen
fájdalmas és nehéz - képes vigasztalást találni és nyerni, képes elengedni a kedves kezét, mert a Hadak Útjára lépőt, az Örök Hazába térőt maga a Teremtő Isten várja szolgálattételre színe elé. Ezzel kérjük Isten vigasztaló kegyelmét vitéz Fekete Márton Adorján
rendtársunk távozása felett gyászoló családtagoknak, a szülői,
testvéri, rokoni sebek gyógyulását kérve. Nehéz az elválás attól,
aki életük része volt, s akit reménységük továbbvivőjeként láttak
mindenkor maguk előtt a család tagjai. Így biztatták tanulásra,
munkára, a családi hagyományok őrzésére, hazaszeretetre és vitézi
esküjéhez hű helytállásra. A harc helyett kardját hüvelyébe parancsolta a Teremtője, s helyette és érte elküldte az ártatlanul értünk
életét adó Szabadítót, hogy kimentse ebből a világból, hogy immár
egy Új Világ reménysége vegye körül. Mi, rendtársak, barátok és
ismerősök az ő emlékét őrizzük!
Észak-Dunántúli TSZK; v. Pintér Kornél tkp.,
v. László Tibor Fejér m. szkp-a
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2013. május 25-én vettünk búcsút Érmihályfalván vitéz Hegedűs Gábor rendtársunktól, akinek a Teremtő 74 földi esztendőt
mért ki kegyelméből. A gyászszertartáson az érmelléki vitézek
álltak díszőrséget, v. Bikfalvy György nagykárolyi székkapitány
pedig a TVR képviseletében méltatta a megboldogultat. Isten adjon megnyugvást, vigasztalást és erőt a gyászoló családnak, az
elhunyt fiának, vitéz Hegedűs Attila érmelléki székkapitányunknak és szeretteinek.
Észak-Erdély TSZK. ifj. Geréb Miklós VRNT mb. v.hdgy
Vitéz Kautzky Ervin színművész, drámapedagógus, a
Humánia Drámai Műhely Alapítója 2013. június 22-én, életének 82. évében hunyt el. 1931. március 26-án született Pécsett.
Pályafutása 1954-ben, az Állami Déryné Színházban indult. Ezt
követően vidéki társulatokban játszott, többek között Szolnokon,
Egerben, Győrben, Miskolcon és Kecskeméten, majd 1973-tól a
Bartók Színházban, utána az Arany János Színházban lépett fel.
Karakterszínészként nagy sikereket aratott, főbb szerepei közé
tartozik Krisztyán Tódor (Az aranyember), Ottó (Bánk bán) és
Sparague tiszteletes (Tom Sawyer kalandjai). Szerepelt egyebek mellett a Magyar Rádió Szabó család című hangjátékában
is. Drámapedagógiai munkássága elismeréseként 2008-ban Vác
város díszpolgárává választották. Az 1956-os forradalomban vállalt elkötelezettségéért 2006-ban 56-os emlékérmet, 2011-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét kapta. 2007-ben
avatták vitézzé Budapesten. 2011-ben a VR Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki hazájáért, a művészetért vállalt feladataiért,
helytállásáért.
Temetése 2013. július 4-én volt Budapesten a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz
a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban,
mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal
szemközt fogok veled állani.” /Jókai Mór/
Gyászoljuk az Embert, a Művészt, Barátot és Bajtársat. Hiába
várjuk értesítésed, kedves Nemzetes Úr az újabb eseményekről,
terveidről – amelyek energiát sugároztak, végtelen optimizmust
és törhetetlen magyarságot. Az Úr magához hívott – de maradtál
a lelkünkben, szeretetünkben. Nyugodj békében.
TVR Vitézi Szék
„Úgy halt meg ahogy élt:
Csendesen, emberként...” vitéz Horváth László okl. gépészmérnök, életének 55. évében,
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Várományosként avatták vitézzé
1997-ben. Örök nyugalomra helyezték szülőhelyén, Ikerváron.
Testvére, aki szintén Rendünk
tagja, meghatottan mondta: a
fiai, amikor a száraz koszorúkat
leszedték a sírról, a keresztre ráhelyezték az általunk vitt nemzetiszín szalagot és a vitézi címert.
Adj Urunk Isten örök nyugodalmat kedves rendtársunknak; adj erőt a családnak a gyász szorításában.
Nyugat-Dunántúli TSZK., Vas m.
Dr.v. Dengyel Zoltán tkp., v. Borostyán Zsuzsanna v.hdgy

Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor bejelentem,
hogy szeretett és tisztelt vitéz Pulai Imre rendtársunk 2013. július 28-án, földi életének 94. évében a Hadak Útjára lépett. Rendtársunktól 2013. augusztus 1-én a pellérdi Szent Margit katolikus
templomban a gyászmisén és azt követő temetési szertartáson
búcsúztunk el. Vitéz Pulai Imre 1920. április 16-án született Nemesdéd-Varászlón. Részt vett a Don melletti harcokban, ahonnan
szerencsésen hazatért, katonai beosztása lövegkezelő légvédelmi
tüzér honvéd volt. A harcokban tanúsított bátor helytállásáért az
I. o. Tűzkereszt kitüntetést kapta. 1945. májustól 1946. május-ig
a regensburgi fogolytáborban volt hadifogoly. 2012. július 15-én
történt avatása után került a TVR állományába. A Baranya m-i
alcsoport munkájában sajnos egészségi állapota és idős kora miatt csak nehezen tudott részt venni, de figyelemmel kísérte a rendi munkáját. Hazaszeretete és a nemzetért való kiállása minden
megnyilatkozásában érezhető volt. 2013. április 27-én megkapta
a Kitüntető vitézi címet. Rendtársunkat a Hadak Útján kísérje szeretetünk és imánk. Emlékét szívünkben kegyelettel megőrizzük.
Dél-Dunántúli TSZK., Baranya m., v. Szárazajtai János szkp.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.

Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

2013. július 31-én, 95.
életévében tért a Hadak Útjára dunakeszi rendtársunk,
vitéz Kovács Béla, a Magyar
Királyi Honvédség tartalékos
hadnagya, doni veterán, a VR
Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett tagja, a Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetségének (HONSZ) korábbi gazdasági igazgatója. Vágkirályfán
született 1919-ben. Iskoláit
Érsekújvárott végzi. Tartalékos
tiszti képzését követően 1942. áprilisában kerül ki a keleti hadműveleti területre. Aknavető szakaszparancsnokként harcol a
doni előrenyomulásban, a doni frontvonal megtartásában 1942.
őszén, majd az 1943. januári szovjet áttörésnél. Súlyosan sebesül:
életét megmentik, de egészsége tartósan megrokkan. 1945. után a
csehszlovák hatóságok vagyonelkobzás mellett kitelepítik érsekújvári otthonából és kiutasítják az országból. Veszprémben, majd
Kaposváron kezdi újra az életét, majd idős korában Dunakeszire
költözik gyermekei közelébe. Kenderesen avatták vitézzé 2008ban saját érdeme alapján. Búcsúztatása 2013. augusztus 23-án
volt Budapesten a belvárosi Szent Mihály templomban. Hamvait
a templom urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra.
Gyászolják: felesége, nővére, lányai, veje, unokái, rokonai, barátai, rendtársai, ismerősei.

Életének 95. évében tért haza Teremtő Urához vitéz Kiss Gyula
nemesgörzsönyi (Veszprém m.) rendtársunk. Felsőgörzsönyben
született 1919. március 24-én. A 2. vh-ban a légierő őrmestereként vett részt. Helytállásáért megkapta a Bronz Vitézségi Érmet
és a Tűzkeresztet. Saját érdeméért avatták vitézzé Budapesten
2007-ben. Földi porhüvelyét 2013. augusztus 22-én helyezték
örök nyugalomra a nemesgörzsönyi felső temetőkertben.
Észak-Dunántúli TSZK.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Bárdos Istvánné vitéz Szabadi Terézia 2013. augusztus 18-án, 87 éves korában
elhunyt. Lepsényben született 1926-ban. Várományosként nyert
felvételt Rendünkbe 1999-ben.

fokozatával köszöntötte őt a Rend
főkapitánya. - Tisztelettel kérjük
minden Rendtársunkat, gyújtson egy
szál gyertyát vitéz KOVÁCS ERNŐ
nemzetes úr emlékére és mondjon el
érte egy imát.
Észak-Dunántúli TSZK.
v. Pintér Kornél tkp.,
v. Dinga László György szkp.

Gyújtsunk egy szál gyertyát mindazokért a Rendtársainkért, akik itthagyván e földi létet, az Úr kegyelmében részesülve örök nyugalomra leltek.
Egy fiatalember írását közöljük, mely Főméltóságú asszonyt
búcsúztatja:

Felejthetetlen halottunktól 2013. augusztus 30-án vettünk búcsút a székesfehérvári Sóstói rk. temetőben. Gyászolják: családja, rendtársai, barátai.
Észak-Dunántúli TSZK.
Megrendülve értesítem a
TVR állományát, hogy hűséges szentendrei rendtársunk,
Pálvölgyi József VRNT 2013.
szeptember 1-én, 69 földi esztendejét betöltve, tragikus hirtelenséggel távozott az élők
sorából. Lesújtó a hír, hiszen
egy héttel a halála előtt együtt
álltunk vele a pomázi ref. templomban az úrasztala körül, hogy
tanúi legyünk egy fiatal pár házasságkötésének. E meghitt és
bensőséges eseményt József feledhetetlenül szép élményeként emlegette a rákövetkező napokban. Szelíd mosolyát, kedves lényét megőrizzük szívünkben.
Szeretettel gondolunk feleségére, Pálvölgyiné vitéz Szalai Tündére és leányára, vitéz Pálvölgyi Annamáriára. Utolsó földi útjára 2013. szeptember 19-én kísértük az Óbudai temetőben. Ravatalánál vitéz bajtársai álltak díszőrséget. Nyugodjon békében.
KÖMA Nyugat TSZK. v. Soltész Gyula főszéktartó tkp.
Szomorú szívvel értesítem a TVR tagságát, hogy Rendünk legidősebb vitéze, a szeretett és nagyrabecsült vitéz Kovács Ernő
m.kir főhadnagy 2013 szeptember 26-án életének 104. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének és örök szolgálatra jelentkezett a
Legfelsőbb Hadúrnál.
Vitéz Kovács Ernő 1910-ben született Pázmándfaluban, Győr
vármegyében. A 2. vh-ban gyalogsági főhadnagyként harcolt:
1943-ban túlélte a doni poklot, majd 1944-ben az Uzsoki és
Vereckei hágóknál védte a magyar hazát. 1945 májusában az
utolsók közt tette le a fegyvert, amelyet három év keserű szovjet hadifogság követett. 1948-ban a kommunista hadügyminisztérium lefokozta. 1954-ben Tatára költözött, polgári foglalkozása szerint matematika-fizika szakos tanárnak és innen vonult
nyugalomba igazgatóhelyettesként. 1996-ban avatták vitézzé
Debrecenben saját érdemei alapján. 2010-ben, századik születésnapján a Vitézi Rend nemzetvédelmi keresztjének arany

Álmok szárnyain
2013. április 18-án a hajnali órákban egy kisrepülőgép szállt le egy
angliai ház kertjében. A repülőgép pilótája már több mint 70 éve készült
erre az útjára, de csak most, az álmok végtelen szárnyain érkezhetett
meg. Csendesen és titokban landolt a Föld nevű bolygón Horthy István
repülő főhadnagy, Magyarország kormányzó-helyettese. Feleségéért,
gróf Edelsheim Gyulai Ilonáért, Ily grófnőért jött vissza, hogy végleg
magával vigye egy olyan repülőútra, ahonnan már nincs visszatérés a
Földre. Ily grófnő örömmel és boldogan szállt be sok év után újra
a kis Arado típusú repülőbe, amivel még 1940-ben, nászútjukon több
ezer kilométert tettek meg. István vitéz pedig, - aki már sok évtizede
Csaba királyfi útján jár – felemelte kisgépét az angliai ház kertjéből, és
elindult Ily grófnővel keresztül Európán, végső búcsút inteni a Földnek.- Először dél felé fordult a gép, a portugáliai Estoril felé, egy olyan
légifolyosón, ami az emberi szemnek és a radarok számára láthatatlan.
Estoril közelében alacsonyra ereszkedett a gép, látták a Casa San Josét,
ahol Miklóspapa és Magdamama töltötte utolsó éveit Ilyvel. Innen nézte
a Kormányzó Úr az óceánt, és innen gondolt vissza sokszor szeretett
hazájára és nemzetére, és itt fejezete be földi életét.
A kisrepülőgép ezután kelet felé fordult, Magyarország felé. Mindkettőjük szíve nagyot dobbant, amikor megpillantották a felsőelefánti Szent
János kastélyt, ami ugyanolyan szép volt, mint Ily grófnő gyermekkorában. A kastélyparkban éppen ott sétált Bamby és Faline, a két őz, akikkel
együtt játszott gyermekként. Az álmok szárnyain egy pillanatra minden
olyan valóságosnak tűnt, mintha az 1920-as években lennének.
A gép azonban tovább repült Budapest, a Budavári Palota felé. A
gépből letekintve a palota ugyanolyan csodás volt, mint 1940-ben, amikor Ily grófnő a lakója lett. Látták gyönyörű ablakait, parkjait, a kupolán pedig a Szent Korona ragyogott. Nem sokkal messzebb pedig a
Svábhegy, ahol 1939/40 telén két szív egymásra talált. Mellette pedig
a Hármashatár-hegy, ahol István hatására Ily repülni is megtanult. - A
repülőnek még egy rövid útja volt, az ősi birtok, Kenderes felé. Mindketten élvezték a gondtalan repülést, érezték, hogy az út végén az „Örök
Hazába”várják őket. A kenderesi kastély már messziről látszott, fentről
minden olyan volt, mint régen. A teraszon, fehér asztal mellett ketten,
Miklóspapa és Magdamama uzsonnázott, a gyümölcsöskertnél feltűnt
egy csodálatos székelykapu. Ily grófnő itt lovagolt Miklóspapával annak
idején, a kis István itt játszott a kertben.
Ily grófnő és István vitéz egy utolsó közös mosolyt küldenek a Földre, egy olyan csodálatos mosolyt, hogy attól még a Nap is szebben süt, a
virágok is szebben nyílnak. Ezután a repülőgép emelkedni kezd, amíg el
nem tűnik a felhők fölött végtelen magasságban. Azóta már mindketten
Csaba útján járnak, csatlakozva ahhoz a dicsőséges mennyei sereghez,
amelyik odafentről néz le ránk. - Mi pedig éljünk úgy, szeressük úgy
ezt a hazát, hogy amikor ránk néznek, mosolyogjanak! Isten áldja meg
a Főméltóságú Asszony emlékét! Ápoljuk, szeressük, és ha kell, védjük,
mert senki nem fogja megtenni helyettünk!
Nagy Zalán
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Az ARANYVONAT – A Szent Jobb országlása
1938. június elseje Székesfehérváron (részlet)

1938. június 1-jén, szerdai napon a Szent Jobb országjáró útja során az Aranyvonaton második állomására, Székesfehérvárra érkezett. A Déli pályaudvarról induló vonatot egész útján áhítatos hívek várták: „Az állomásokon
tömött sorokban álltak az emberek a férfiak levett kalappal,
az asszonyok térdre hullva köszöntötték a Szent Jobbot.”
Az ereklyét a fehérvári
pályaudvaron emberáradat fogadta: a bevonulási útvonalon kb. 20
ezer, a Boldogasszony
téren 40 ezer ember
várta. Az egykorú leírások különösen kiemelik
a vidékenként népviseletbe öltözött falusiak
nagy számát, hiszen
nyári dologidő volt és
a naptár szerint hétköznap. Csak Székesfehérváron és a résztvevők
szívében volt ünnep ez
a derűs nap. A tömeg
hálás szívvel várta az
ereklyék találkozását,
vagy ahogyan Láng
István fogalmazott: „A
Szent Jobbot, mely országot tartott meg, a
Szent Koponyát, mely
nemzetet
teremtett.”
A fogadóbizottság József főherceg, Mikecz
Ödön igazságügy-miniszter, Hóman Bálint, Széchényi Viktor,
Csitáry Emil, Sónyi
Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség
főparancsnoka, Temesy Milán,
Serédi Jusztinián, aki a kongresszusról elutazó Pacelli
bíborost kísérte a határig, és megérkezett Angelo Rotta
címzetes érsek, budapesti apostoli nuncius. A pályaudvar bejáratánál a magyar és a német rádió közvetített.
Az Aranyvonat 9 óra 10 perckor érkezett. Tetején a hatalmas koronával díszített harmadik vagon hozta lehajtható
üveges oldala mögött az ereklyét. Fehérköpenyes koronaőrök sorfala előtt nyolc pap hozta le az ereklyét a lépcsőn
és helyezte a nyolc arabs paripa által vontatott díszkocsira.
A nyergesek hátán egy-egy zöld díszruhás, prémkucsmás lovas, a fogat előtt Pettkó-Szandtner Tibor méneskari alezredes, az ereklye kocsija mögött Mészáros ereklyeőr kocsija. A menet élén a lovas rendőr díszszakasz,
harsonások, majd a bábolnai lovas leventezenekar haladt.
Az ereklyekocsit a nemesi lovas bandérium fogta közre,
elöl József Ferenc főherceggel. A bandérium után a négyes
fogatok, az élen József főhercegé. Parádés kocsisaik libériáin a Habsburg-, Zichy-, Eszterházy-, Széchényi-, Károlyi-,

Cziráky-, Hadik-, Nádasdy-, Jankovich-, Hunyady-, Merán-,
Pappenheim- és a Wimpffen címerek ékeskedtek. 9 óra 20
perckor az Ottokár harang szava jelezte, hogy a püspöki palotából elindult a főpapi menet: elöl a székeskáptalan tagjai,
Angelo Rotta, a külföldi főpapok, Serédi hercegprímás (bíboruszályát ketten vitték), Hanauer István váci püspök, Kriston
Endre címzetes püspök, egri nagyprépost,
Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapát,
Haász István tábori
püspök és több egyházi előkelőség. 9 óra 30
perckor megérkezett a
főpapi menettel a koponyaereklye a Székesegyházból. 9 óra 40
perckor a harsonajel a
Szent Jobb érkezését
tudatta. A várva-várt
ereklyét a hívek az Ah,
hol vagy magyarok
… kezdetű régi egyházi énekkel fogadták. Mindkét ereklyét
magas
emelvényre
helyezték,
őrzésüket a rohamsisakos,
cserfaleveles katonai
díszőrség biztosította.
Az oltárnál Angelo
Rotta mondta el Szent
Istvánhoz a könyörgést, majd csendes misét pontifikált. A szentmise alatt a budapesti
MÁV zenekar és két
helybeli gimnázium
énekkara hangszórókon vezette a népénekeket. Ezután Shvoy
püspök mondta el a felajánló imát. A Himnusz után megindult a körmenet a Romkertbe, Szent István szarkofágjához: az
ereklyék előtt Rotta nuncius és Serédi bíboros. A Szent Jobbot
és a koponyaereklyét a koporsóra helyezték. Az ereklyék előtt
mintegy két órán keresztül vonult el a tisztelgők serege. „És
ment a nép a romokhoz. Főurak és egyszerű parasztok, bíborba öltözött főpapok és kis ministránsok, nagyasszonyok és
napégette kezű munkáslányok, hogy lássák a találkozást.” 13
órakor az ereklyéket a díszszázad a Székesegyházba kísérte.
„Ez a menet olyan szép és olyan impozáns volt — írta a szemtanú Fodor László író, újságíró — hogy teljes hűségben emberi toll képtelen azt papírra vetni. Az árvalányhajas cserkészek, a magyar ruhás lányok, a babos kendős, sötét pruszlékos
különböző községbeli leánycsoportok, a Karácsony pusztai
legények magyar ruhás csoportja árvalányhajból font koszorúja tetején a magyar címer, a székesfehérvári iparosság, az
egyes iparágak külön-külön céhládával, iparuk jelvényeivel,
egytől-egyig minden csoport feledhetetlen.” ….
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ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált;
szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid
s polgártársaid: egyről egyig csak egészítő részei
annak. ….
Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek
ítélet s ízlés által vezéreltetnek….Korunk sok
ismeretet kíván, s ez jó oldalai közé tartozik; de sok
ismeret után kapkodás könnyen oda viszen, hogy
címmel és színnel elégedjünk meg; s e hibára hajlás
a kor rossz oldalai közt talán legrosszabb….Ne
gondold, mintha a tanulás csak bizonyos időkhez,
az ifjúság éveihez köttetnék….Tudományt a munkás
élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság
férjfiának törekednie kell.

Kölcsey Ferenc
(Sződemeter, 1790. augusztus 8.
– Szatmárcseke, 1838. augusztus 23.)
Parainesis (intelem, buzdítás)
Kölcsey Kálmánhoz (részletek)
„Imádd az istenséget! …Semmi sincs, ami az
emberi szívet annyira felemelhetné, következőleg
az élet mindennapi jeleneteiben s a szenvedélyek és
indulatok örök ostromában hozzáragadt szennytől
annyira megtisztíthatná: mint az istenség nagy
gondolatával foglalatoskodás. Akármerre veted e
temérdek mindenségben tekinteteidet, mindenfelől
egy végetlenül bölcs, nagy és jó, de egyszersmind
megfoghatatlan lény jelenségei sugárzanak feléd.
Szeresd a hazát! …Minden erény önáldozattal
jár,
feláldozásával
pillanatnyi
kényünknek,
megtagadásával önhasznunknak, s nem ritkán
hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával:
azonban minden áldozat kicsiny azokhoz képest,
miket a hazának kívánni joga van…Oltár, atyáid
által istennek építve; ház, hol az élet első örömeit

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert
haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan
dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért
áldozatokra kész lenni nehezen fog. Tiszteld s tanuld
más mívelt népek nyelvét is, …de soha ne feledd,
miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait
pedig tehetségig mívelni kötelesség…A bölcsesség
legnagyobb mestere az élet; azonban gyakran
felkeresd a rég elhunytakat is, kik tanulások,
vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseiket
a maradék számára könyveikbe letették.
Tapasztalás, tanulás, figyelem és gondolkozás:
négy eszköz, minek szorgalmas használata által az
ítélet napról napra erősödik…Az erény nyugalmával
párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva,
állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat….
Ki háznépet táplál, az a haza gyermekeinek egy
részét táplálja; ki háznépet a rény* elveiben tart, az a
közös hazának tart hív polgárokat.
Az ember nem a jelen pillanat, nem a pillanatnyi
szükség rabja; értelmi eszméletekre lévén alkotva,
nem veszti el a múltat szem elől.
A valót és igazat .. . bátor szívvel kimondani és
pártfogolni kötelesség.
Közdolgokban szoros igazságot szólani s tenni,
bár ezren vegyék is kedvetlenül, el nem engedhető
kötelesség.”
Minden ember, mely elmúlt kora (valódi)
emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé tenni
hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg!”

