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Kiss Gábor: Horthy István, felhõk hõse
A szolnoki vadászgépek orosz felhõn szállnak,
Zengve búgnak hõsi harcra gyõztes, büszke szárnyak,
Még az ég is nyalkán nézi: most vágtat a légbe
Horthy István, a vadászok legbátrabb vitéze.

Horthy István, ország hõse, Szolnok katonája,
Gyõztes jöttöd minden magyar szíve-lelke várta.
Míg te messzi földön küzdtél, imádkoztunk itt lenn,
Horthy István, felhõk hõse, tartson meg az Isten.

Pula, 1904. december 9. – Alekszejevka 1942. augusztus 20. Hajnali 5:07’
(Héja gépével lezuhant és szörnyethalt.)

Horthy István, hõs nemzetség megdicsõült hõse,
Csaba útján messzi elszállt, nem jön vissza õ se.
Nincs is ilyen legendája nemzetünknek régen:
Horthy István, csillag lettél odafenn az égen.

(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1942. aug. 22.)
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Fõhajtás v. Horthy István elõtt. – Baleset, vagy merénylet?

Horthy Istvánnak, az 1942-ben tragikus repülõszerencsétlenségben elhunyt
egykori kormányzóhelyettesnek feltétlenül helye van a mai magyar katonai hagyo-
mányõrzésben – állapította meg korábban a Honvédelmi Minisztérium. Ennek je-
gyében találkozott özvegy Horthy Istvánnéval Hende Csaba honvédelmi miniszter
április 20-án pénteken, a minisztérium Balaton utcai objektumában, a tárcavezetõ
dolgozószobájában. Horthy István személye nemcsak hõsi halála okán, hanem te-
hetsége, felkészültsége, jelleme miatt is alkalmas arra, hogy elfoglalja helyét a ha-
zai honvéd hagyományõrzés alakjai között. Magas rangú állami vezetõként is vál-
lalta a harctéri szolgálatot, kifejezvén ezáltal hazája iránti elkötelezettségét. Vitéz
nagybányai Horthy Miklós idõsebbik fia nemcsak kiválóan képzett mérnök volt
(gróf Edelsheim-Gyulai Ilonával való megismerkedése idején MÁVAG-vezér-
igazgatóként dolgozott), hanem kitûnõ sportrepülõ is. Ennélfogva repülõtiszti
szolgálatot vállalt, s 1942-ben vonult a keleti hadszíntérre. Kortársai egyértelmûen
a korrekt úriember mintaképének ismerték el, akiben benne rejlett a nagy remé-
nyekre feljogosító államférfivá válás lehetõsége is.  (www.honvedelem.hu)

Horthy István kiváló sportember és szenvedélyes repülõtiszt volt, pilótaképesí-
tését diplomájával egy idõben szerezte meg. 1939-ben egyedül repült Budaörsrõl
az indiai Bombaybe, 1940 nyarán õ vezette azt a gépet, amellyel nászútját tette
Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. A fronton semmilyen kivételezést nem kért
(és nem is kapott), vadászpilótaként felderítõ és bombázógépeket kísért. Huszon-
négy harci bevetésen volt túl, amikor 1942. augusztus 20-án hajnali öt óra hét perc-
kor Héja gépével lezuhant és szörnyethalt.A baleset körülményei máig tisztázatla-
nok, sokan szabotázsról beszélnek: maga Horthy is úgy vélekedett emlékirataiban,
hogy fia a németek által szervezett merénylet áldozata lett. Magyarországon korá-
nak egyik, ha nem a legképzettebb pilótája volt. A kormányzóhelyettes holttestét
néhány nap után hazaszállították, és Kenderesen, a család kriptájában helyezték
végsõ nyugalomra. A szerencsétlenséget állami gyász követte.

Könyvek v. nagybányai Horthy Istvánról: 1942. augusztus 20. 5 óra 7 perc;
Jánosy : Vitéz Horthy István : a repülõ; Ötven éve történt... : Horthy István re-
pülõ fõhadnagy tragikus halála; Szabó : Horthy István repülõtiszt halála
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VITÉZAVATÁS – 2011. szeptember 17., Belvárosi templom

„A Vitézi Rend erõs, megbontha-
tatlan egységbe tömörített benneteket,
hogy minél eredményesebben vehes-
sen részt az építõ munkában, és hogy
megmutassa, miként kell egy eszmevi-

lágban egyesülve küzdeni olyan cé-
lok megvalósításáért, amelyek
minden magyar javát szolgálják.
…Egy nemzet gyermekei vagyunk,
egy nagy közös családot alkotunk,
ebbõl csak azok rekesztik ki önma-
gukat, akik a nemzeti gondolatot
megtagadják. Nemzeti mivoltából
nem engedjük kivetkõztetni a mi
fajunkat. Öntudatos nemzeti éle-
tet akarunk élni, és ragaszkodunk
azokhoz az õsi hagyományokhoz,
amelyeket elõdeink hagytak re-

ánk, s amelyek hajdani nagyságunk
alapjai voltak. Ennek a gondolatnak
…soha meg nem ingó támasza a Vitézi
Rend, amelynek Ti ma odaadással és
büszkeséggel felesküdtetek.

…a magyarok Istenének bõséges ál-
dása kísérje hazafias mûködéseteket.”

v.nagybányai Horthy Miklós kormányzó,
1925. jan. 21.

A 2012-es budapesti vitézavatás történelmi pillanatai

A vitézavatást követõ bajtársi ebéd. V. nagybányai Horthy Istvánné, Ilona asszony a Magyar Koronaõrök Egyesületének
tagjaival – és az erdélyi Kolozsvár Szék delegációjával
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Budai Vár – Szolgálatba állt a Honvéd Palotaõrség – 2012. január 7.
A 32-es Nemzeti Honvéd Díszegység katonái a Belügymi-

nisztériumhoz tartozó Köztársasági Õrezredtõl vették át a
Sándor-palota protokolláris õrzését. Az õrezred egyébként
korábban (2011. május 30-án. szerk.) átadta az Országgyûlés
épületében elhelyezett Szent Korona és a koronázási jelvé-
nyek õrzését is a honvédségnek.

„Hatvanhat év után visszatérünk egy olyan tradícióhoz,
amely az önök dicsõ elõdeinek, a néhai nemesi testõrségnek
nyomdokait követi. A mai naptól önökre, honvéd palota-
õrökre vár az a nemes feladat, hogy megjelenítsék és élõvé
tegyék ezt a tradíciót”– olvasható a Honvéd Palotaõrség
szolgálatba állása alkalmából kiadott vezérkari fõnöki pa-
rancsban. Ebben dr. Benkõ Tibor vezérezredes, a Honvéd
Vezérkar fõnöke ír arról is, hogy kiváló és magasztos feladat
ez, melyre kemény, férfias kiképzéssel készültek az elmúlt
hónapokban, jelmondatuk pedig: „Vitézséggel és hûséggel”.

(origo)itthon

A Történelmi Vitézi Rend mintegy 260 fõs létszámmal
tisztelgett az esemény – és a Honvéd Palotaõrség elõtt. Az
eseményre Budapestre érkezett tiszteletbeli rendtársunk és
diplomáciai képviselõnk Ukrajnából: vitéz gróf Igor Maze-
pa nemzetes úr és családja is.
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Újra él a Ludovika!
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia a hazai ka-

tonai képzés legmagasabb fokú intézménye volt. Kezdetek-
ben a Ludovika rendeltetése az volt, hogy a hadköteles kort
még el nem ért (14-17 éves) önkéntesen jelentkezõ ifjakat
tényleges állományú tisztekké képezze ki, ill. a ténylegesen
szolgáló honvédtiszteknek teremtett lehetõséget a hadtudo-
mányok terén felsõfokú tanulmányok végzésére. E kétféle
rendeltetésnek megfelelõen a Ludovikában kétféle oktatás
zajlott: a tisztképzés és a felsõfokú képzés. Az I. világháború
mementójaként 339 egykori ludovikás neve olvasható a már-
ványtáblán, az épület belsõ udvarából nyíló Hõsök Csarnoká-
ban. A Tanácsköztársaság megdöntésére felkelt ludovikáso-
kat Guido Romanelli olasz királyi ezredes, mint az olasz
misszió budapesti vezetõj, mentette meg a kivégzéstõl. A Ta-
nácsköztársaság bukását követõen, 1919. október 1-jével in-
dult el a Horthy-rendszer Ludovikája. A tanulmányi rendszert
módosították, 1922-tõl 4 éves lett a képzés. 1939-ben gyorsí-
tott képzésre álltak át, majd a második világháború utolsó hó-
napjaiban fegyvernemenként más-más vidékre helyezték át a
hallgatókat. 1945 elején a Ludovika Nyugatra települt ki, és a
háború végén feloszlott. 2011 elején új fejezet nyílt a Ludovi-
ka történetében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesíté-
sérõl szóló törvénytervezetet február végén fogadta el a kor-
mány. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendõr-
tiszti Fõiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazga-
tás-tudományi karának jogutódjaként létrejövõ szervezet szá-
mára a Ludovikát jelölték ki otthonul.

(Magyar Királyi Ludovika Akadémia)

2011. február 1-én pedig megalakult az új,  400 fõs
HM Ludovika Zászlóalj (LZ)

Idézünk Molnár Zsolt ezredes MH LZ parancsnok kö-
szöntõjébõl: „…Most új kihívások, feladatok állnak elõt-
tünk, ugyanakkor egy óriási, több mint két évszázados múlt-
tal rendelkezõ intézmény hagyományaira építve kell végre-
hajtanunk a honvéd tisztjelöltek képzését. Parancsnoki elve-
im változatlanok: fegyelem, tisztelet, alázat. A fegyelem a
katona egyik legfõbb mutatója, amely mind külsõ megjele-
nésében, mind belsõ tartásában meg kell, hogy jelenjen.
Tisztelet a feljebbvaló, az idõsebb, a tapasztaltabb iránt. Alá-
zat a hivatás, a haza iránt és a múlt iránt…. Február 1-én, a
megalakuló ünnepségünkön láthattam azokat az idõs tiszt-
társaimat, akik egykor a Ludovika Akadémián végeztek.
Még ma, több évtized múltán is büszkék arra, hogy õk egyko-
ri „ludovikások”. Felemelõ pillanat volt, mikor láthattam,
hogy némelyikük egészen elérzékenyült, amikor tisztjelöltje-
ink felsorakoztak elõttük, és együtt lehettünk mindannyian
szemtanúi az új zászlóalj megszületésének. Remélem, azok a
honvéd tisztjelöltek, akik az MH Ludovika Zászlóaljnál szol-
gálnak a jövõben, évtizedek múltán szintén büszkék lesznek
arra, amit közösen felépítünk. A hazáért mindhalálig!”

II. LUDOVIKA FESZTIVÁL!
A Ludovika Fesztivál a Száznapos Ünnepség kezdetét is

jelenti, amelynek szokása évszázados hagyományokra nyú-
lik vissza. A Száznapos Ünnepség a végzõs hallgatók tisztté
avatását készíti elõ: a május 21-ére esõ Magyar Honvédelem
Napja és az augusztus 20-i tisztavatás száz napját fogja át, fõ-
szereplõi pedig a negyedik évfolyamos honvédtiszt-jelöltek.
2011-ben mindez különleges jelentõséggel bírt, mivel febru-
ár 1-jével alakult meg hivatalosan az MH Ludovika Zászló-
alj. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem korábbi tiszt-
jelölt-hallgatói ezáltal új jogállást kaptak, honvédtiszt-jelöl-
tekké váltak és a Magyar Honvédség tényleges katonai állo-

mányába, a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendeltségébe
kerültek.

A Ludovika Fesztivál május 14-én ünnepélyes csapatzász-
ló-adományozással kezdõdött, majd a végzõs honvédtisztek
felvonulásával folytatódott. Ezután az egész hétvége a kato-
nai bemutatók jegyében telt: a modern, látványos katonai
közelharc, a gyep-show és az alaki gyakorlatok mellett a
résztvevõk a hagyományõrzõk jóvoltából a magyar történe-
lem szinte minden korszakába betekintést nyerhettek.

(Honvédelem.hu)

Jövõre találkozzunk a budapesti Orczy-parkban,
a III. Ludovika Fesztiválon!

– A ludovikások a világon bárhol és bármikor megállták a
helyüket a kiváló képzésnek köszönhetõen, és ezek az érté-
kek áthatják a mai tisztek nevelését is. A Történelmi Vitézi
Rend nagytekintélyû, minden tettében, megnyilvánulásában
katonás, ’ludovikás’ tb. törzskapitánya, v. Cseresnyés Pál, az
utolsó évfolyam hallgatója volt. Vele készített egész oldalas ri-
portot v. Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke a
Palotanegyed Polgári Magazin 2011. decemberi számában. A
Ludovika tekintélye a II. világháború végéig töretlen volt; de
1945-ben magyarországi mûködését megszüntették. V.Ko-
csis Sándor egyik kérdése is a ludovikások élet-lehetõségeire
vonatkozott a Rákosi-Kádár éra alatt.

„– Ellenségek, politikailag megbízhatatlanok voltunk. –
mondja v.Cseresnyés Pál. A honvédségi állományt megszün-
tették, nem lehettek tagjai az ún. Néphadseregnek. Sokukat

munkaszolgálatra hívták be 1-2 évre, másokat kitelepítettek,
mezõgazdasági munkát végeztettek velük. Szovjet parancs-
ra, újabb háborús készülõdés jegyében, 12 katonai repteret
kellett kiépíteniük. Én Kunmadarason dolgoztam egy évig,
mások Inotán, Ózdon, Ajkán, Komlón építették a ’vas és
acél országát’. – Késõbb, a civil életben helyezkedtünk el, ki-
bõl mérnök, kibõl közgazdász lett, de mindenhol megálltuk a
helyünket. S a kérdésre: Mit üzen az új ludovikásoknak? A
régi ’ludovikás’ igen nagy szeretettel mondta:–Munka és be-
csület. Ez határoz meg mindent az életben. Tanuljanak, tud-
janak és viselkedjenek úgy, hogy tiszteljék õket, mert azt ki-
követelni nem lehet, csak kiérdemelni. „ V.T.
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BÁLOK – BÁLI  SZEZON!

Két bálról számolunk be, mégpedig a HAGYOMÁ-
NYOS budapesti Magyar Vitézek Báljáról – és az ELSÕ
rév-komáromi, felvidéki Vitézi Bálról – fõként néhány fotó
erejéig:

2012. február 11 – Magyar Vitézek Bálja, Stefánia Palota
Immár 18. alkalommal ünnepeltünk együtt: rendtársak, ba-
rátok, neves személyiségek, írók, mûvészek.

A Bálról tudósított a honvédelem.hu hírcsatorna, M.Tóth
György írásával, fotóival, valamint a Zuglói Lapok (2012. 02.
16.) Riersch Tamás összefoglalójával.

Szentmihályi Szabó Péter „Vitézi báli köszöntõ, 2012”
– bálunkra szerzett mûvébõl ragadunk ki részletet:

„Bátor igyunk az jó borból, jó kedvet vegyünk,
Istenünknek, nemzetünknek csak mi ne vétsünk,
Ha különben cseleködünk, lelkünkben veszünk.”

– Tinódi Lantos Sebestyén, 1548.
„Veszélyben a hon, vajon ilyenkor jó szívvel vigadozni szabad?”….
Sírva vigadunk, mint eleink tették, tudván, velünk nem áll meg az élet,
Mindig újjászületik a vitézség, s nekünk kedvez majd a végsõ ítélet.
Merítsünk erõt egymás mosolyából, a jó magyarok egymást úgy szeressék,
Hogy megváltásunk nincs távol, csak megpróbál minket az isteni Felség.
Zsinóros mentében, csizmában, topánban, karddal övezve, jó szívvel tetézve
Mégse szomorkodjunk, ha már egyszer bál van, legyen magyar bõség, béke,
S higgyünk a jövendõ, szép Magyarországban!”

Ünnepi rendezvényünkön Fõkapitány úr a Vitézi Szék
döntése alapján az alábbi kitüntetéseket adta át: Ezüst Nem-
zetvédelmi Kereszt polgári fokozata – Dr. Papcsák Ferenc
úrnak, Bp.XIV. ker. polgármesterének, vitéz Woth Imre
tkp. úrnak, a Magyar Koronaõrök Egyesülete elnökének a
személyére szóló, Szent Koronával ékesített Ezüst Nemzet-
védelmi Kereszt kitüntetést.

Köszönetet mondunk a HM Honvéd Kulturális Központ
Intézménye – Stefánia Palota – szakembereinek színvonalas
munkájukért. Köszönetet mondunk a fellépõknek: Kóka
Rozália énekes-versmondó elõadómûvésznek, Mészáros Já-
nos Elek énekmûvésznek, Hajdú Veronika és Balczó Péter
énekmûvészeknek; Szentmihályi Szabó Péter író, tanár,
publicista személyiségnek ‘Vitézi báli köszöntõjéért’; v. Esze
Jenõnek  és zenekarának a talpalávalóért!

Köszönjük minden kedves rendtársunk nemes felajánlá-
sát, mellyel bálunk sikeréhez, családias, kellemes hangulatá-
hoz hozzájárultak. Köszönjük Rendünk fiataljainak bálnyitó
táncát, a Palotást és a táncnyitó keringõt! Idei bálunkat is a
Renden belüli összefogás, az egymásért és a rendezvény si-
keréért való közös ‘drukk’ jellemezte. Emlékezetes, nagysze-
rû este volt, az általános fogadalommal: „Jövõre újra együtt
bálozunk!”
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70 év után elõször!
Vitézi Bál, Rév-Komárom, 2012. február17.

Az eseményt történelmi jelentõségûnek lehet tekinteni,
mert 70 év óta a komáromi tiszti pavilonban nem volt ilyen
jellegû magyar rendezvény! Köszönjük vitéz Smidt Róbert
és vitéz Nagy János László nemzetes uraknak, akik a szerve-
zést végigvitték és megvalósították ezt a bált! Fõvédnökeik
voltak: Szörényi Levente Kossuth díjas zeneszerzõ és v. Hu-
nyadi László fõkapitány. Védnökök: v. Pintér Kornél
Észak-Dunántúl törzskapitánya, Feszty Zoltán, a TÜKÖR
Polgári Társulás elnöke és v. Dinga László György v.hdgy,
Tata. Rendezõk: A T.V.R. Komárom-Esztergom m. Alcso-
portja; TÜKÖR Polgári Társulás, Révkomárom. v. Hunyadi
László fõkapitány úr a Nemzetvédelmi Kereszt vitézi ékít-
ményekkel díszített bronz fokozatával tüntette ki v.Smidt
Róbert és v. Szantner Gábor nemzetes urakat a magyar

nemzet és a haza érdekében végzett tevékenységükért. Az
elismerésekhez szívbõl gratulálunk. V. Dinga László György
v. hadnagyot, a Tatai Alcsoport vezetõjét mb.székkapi-
tánnyá nevezte ki fõkapitány úr. Magyar kitartást, erõt és
eredményességet kívánunk. Remélni szeretnénk, hogy ez a
bál újra hagyománnyá válik a Felvidéken és Komá-
rom-Esztergom vármegyékben.

v. Lipovniczky Kázmér alhdgy

1942 – ha ezt az évszámot leírjuk, a II.világháború és rém-
ségei jutnak eszünkbe. Rév-Komáromban (Az elsõ világhá-
ború után az újonnan megalapított Csehszlovákia határát a
Duna mentén húzták meg, ezzel elválasztva a város északi és
déli részét. A kisebb rész (szintén Komárom néven) ma Magyar-
országon található. A két várost közúti - Erzsébet híd - és vasúti
- Komáromi vasúti összekötõ híd - köti össze. A Duna és a
Vág-Duna összefolyásánál fekszik, Észak-Komáromnak,
Öreg-Komáromnak vagy Révkomáromnak is hívják.) pedig

ebben az évben jótékonysági Vitézi Bált rendeztek – a harc-
tereken szenvedõ-harcoló katonákért. 70 éve ennek. Most a
Felvidék és az anyaország vitézei - köszönhetõen a nagysze-
rû magyar támogatóknak, jólelkû és lelkes szervezõknek –
újra együtt bálozhattak. Mindnyájan átéreztük az esemény
történelmi jelentõségét. Egy nemzet vagyunk – és együtt kell
haladjunk, egymás kezét fogva, alkalmazkodva és segítve azt
az országot is, ahol a történelem sorsfordító eseményei foly-
tán élünk. V.T.
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BÉKEMENET MAGYARORSZÁGÉRT.  2012. január 21. és március 15.
a méltatlan európai uniós támadások ellen, Magyaror-

szág kormánya mellett. A Történelmi Vitézi Rend több,
mint 400 fõvel demonstrálta az összefogásért, nemzeti

egységünkért, Magyarország keresztényi/keresztyéni,
nemzeti megmaradásáért küzdõ kormányunk melletti ki-
állását.

ERDÉLY – Egy székely a résztvevök közül

Drága barátaim, szerencsésnek tartom magam, hogy részt
vehettem Magyarország felemelkedéséért, tisztulásáért tar-
tott budapesti Békemeneten. … Istentõl való érzések voltak,
amikor és ahogyan a maroknyi székely sereget sírva „ISTEN
HOZOTT TITEKET!” – fogadták az anyaországi testvérek.
Öleltek, csókoltak minket. „De jó, hogy itt vagytok, hazajöt-
tetek!”- mindenki sírt örömében, hogy együtt vagyunk. Tör-
ténelmi és felemelõ esemény volt, nincs az a méltó szó, ami
ezeket a pillanatokat leírhatná, ezt csak átélni, megélni le-
het és érdemes. Hálás vagyok Istennek, hogy megérhettem
és a helyemen lehettem. Isten áldja a Magyar nemzetet és le-
gyen igazi Béke a Földön! Ferencz Levente

LENGYELORSZÁG
Több százan vettek részt a Magyarországot támogató

szimpátiatüntetésekben január 21-én, a varsói magyar nagy-
követség és más lengyel nagyvárosok külképviseletei elõtt. A
fõvárosban a magyarokat támogató levelet adtak át a magyar
külügy képviselõjének. A „Szabad Lengyelország, szabad
Magyarország” felkiáltások mellett elhangzott a magyar és a
lengyel himnusz is. A felszólalók „a nemzetközi baloldal tá-
madásai ellen” tiltakoztak, és szolidaritásukat fejezték ki „a
nemzetek Európájának eszméjét támogató Magyarország-
gal”. Felolvasták a „Drága Magyar Barátok!”-nak címzett le-
velet, amelyet egyebek közt Marek Jurek, a szejm volt elnö-
ke, a Lengyel Köztársaság Jobboldala párt elnöke és Zbigni-
ew Ziobro EP-képviselõ, a Szolidáris Lengyelország frakció
vezetõje írt alá. Ebben elismerésüket fejezték ki a magyarok-
nak ”a haza újjászületéséért tett kezdeményezéseiért" és
hangsúlyozták, hogy az új alaptörvény „mindenki számára
fontos alapelvekre hívja fel a figyelmet”. „Amit elkezdtetek,
egész Európa érdekét és javát szolgálja, és különösen a mi
térségünk, a kommunizmus idején megtört Közép-Európa
közös ügyét jelenti. Együtt voltunk, és együtt maradunk!” –
állt a levélben, amelyet a tüntetõk is aláírtak. (MTI.)

KANADA – Kedves Nemzettestvéreink!

Mi, kanadai, egységes nemzetben gondolkodó magya-
rok, lélekben csatlakozunk a január 21-én induló Békeme-
nethez. Egyetértünk a Békemenet szervezõinek nyilatkoza-
tával, azzal, hogy a haza függetlensége, felvirágoztatása,
keresztény alapokon való kormányzása mindennél fonto-
sabb, mert csak így lehet a Szent Korona büszke országa-
ként megmaradni Európában. Lélekben Veletek indulunk
el a Hõsök terétõl, hogy égõ gyertyával a kezünkben, né-
mán imádkozzunk Magyarországért, amely immár mind-
annyiunk hazája, amióta megszületett az új Alkotmány,
amióta megfogalmazódtak azok a demokrácia elveire épí-
tett sarkalatos törvények, amelyek többek között biztosít-
ják mindenki számára a lehetõséget, hogy magyar állam-
polgárrá váljék. Fizikailag távol ugyan, de lélekben Veletek
megyünk a Hõsök terétõl az Országházig, hogy megmutas-
suk a világnak: hazug minden külföldön megfogalmazott és
terjesztett propaganda, hazug minden megfizetett, képmu-
tató, szélhámos mesterkedés, amely Magyarország és nem-
zetmentõ, nemzetféltõ kormányának lejáratására irányul.
Imádkozunk azért, hogy találjunk olyan nyugati fórumokat,
amelyek a mi véleményeinket is elfogadják és közlik, hogy
felvilágosíthassuk a nyugati közvéleményt a valóságról. Ar-
ról, hogy Isten Magyarországot nem gyarmatnak, nem a
pénzvilág vazallusának szánta, hanem független, szabad ál-
lamnak, a magyar népet pedig saját sorsát irányítani akaró
nemzetnek, amely a keresztény értékek megõrzésével és
felmutatásával példát mutat Európának és a világnak.
"Magyarország megújulásának történelmi ideje van", fogal-
mazta meg Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke. En-
nek a megújulásnak a sikerét mi, kanadai, egységes nemzet-
ben gondolkozó magyarok minden erõnkkel és eszközünk-
kel támogatjuk. Isten minket úgy segéljen!

Dancs Rózsa fõszerkesztõ;
továbbította: vitéz Detre Gyula tb.tkp., Kanada
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Békemenet, március 15.

Magyarországért – és Közép-Európáért indult el újra az
a Békemenet, amely a Várból a Kossuth térre vonult, de
most már ennek nemzetközi jellege kiemelte a Békemenet
célját: A nemzetállamok függetlenségének megõrzését, az
összefogás szükségességét és az összefogás erejét.

Csak a legkézenfekvõbb statisztikai adatok alapján: az
Európai Unió területe 4,3 millió km2, lélekszáma: 501 millió
fõ. Közép-Európa 14 országának területe: 1,92 millió km2;
lélekszáma: 174 millió fõ. (De nem minden ország tagja, ill.
teljes jogú tagja az E.Uniónak.) Ha csak a Visegrádi Csoport
országait tekintjük: Magyarország, Lengyelország, Cseh-
szlovákia, Szlovákia, összterülete: 543,5 ezer km2, lélekszá-
ma: 63,9 millió fõ. Ugye, látható: ha a kis országok összehan-
golt politikát folytatnának, az E.Unió nem tudna diktálni, hi-
szen komoly ERÕT képviselnénk… és nem csak a kisebb
országoknak van (?) szükségük az E.Unióra. Az E.Uniónak
nagyon-nagy szüksége van minden PIACRA. Nem országra.
Piacra. Mert az E.Unió-beli szemléletben nincsenek nem-
zetállamok, nemzetek, csak fogyasztók és piaci lehetõségek.
(Ezért beszélünk el egymás mellett, mert mások a célkitûzé-
sek, más a morál és mások az eszközök.) Lehet elutasítani a
nemzetpolitikát, a kereszténységet – de ismerjük, mi marad-
na ezek nélkül: az internacionalizmus és az ateista anarchia,
mely sosem termelt maradandó értéket, csak rombolta az
addig létrehozott értéket és kultúrát. Együtt menetelve a Bé-
ke Menetében több ezer lengyel, litván, román, erdélyi szé-
kely-magyar, szlovák patriótával – azaz hazafival, nem a szá-
mok jutottak eszünkbe. Hanem közös történelmünk, s nem a
vélt-valós sérelmek, hanem a tisztelet, az egymást segítés és
elfogadás érzése, a megbecsülés – és merjük kimondani: a
szeretet. Ezektõl az érzésektõl IS meg akarnak bennünket
fosztani. De talán nem sikerül!

V.T.
Tisztelt Magyar Testvérek!
Ebben a rövid e-mailben szeretném õszinte elismerése-

met kifejezni a Magyar Nemzet egésze és Orbán Viktor
elõtt. Lenyûgöz az út, amelyet választottatok magatoknak, s
ugyanakkor meggyõzõdésem, hogy végül gyõzelmet arattok.
Éljen a Nagy Magyar Nemzet és Orbán Viktor!

Tisztelettel: Tomasz Dobrzy�ski – Lengyel Hazafi
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Az írástudók felelõs gondolatai
Szentmihályi Szabó Péter*: Részlet a ‘Magyar feltámadás – Betiltva!’ c. könyvébõl

Mint a
magyar
történel-
met vi-
szonylag
jól ismerõ
író, szíve-
sen kere-
sem és ke-
restem a
hasonlósá-
gokat más
korszakok-
kal.

Hazánk mostani állapota valóban si-
ralmas, de korántsem reménytelen. Le
kell azonban számolnunk bizonyos ré-
gi illúziókkal, csalóka ábrándokkal, a
kétségbeesett csodavárással, hogy egy-
szer majd megszeretnek minket ellen-
ségeink és megsegítenek barátaink.
Múltunk dicsõségébõl ugyan meríthe-
tünk erõt és vehetünk példát, de a
nemzetek örökös háborújában, vetél-
kedésében nincs kölcsönös elõny és

tiszta játék, a versenyszabályokat min-
dig az erõ írja át, sokszor utólag. Mi,
akik egy erõs, boldog, gazdag és nyu-
godt Magyarországot akarunk újra fel-
építeni, még keressük az utat és a leg-
jobb, leggyorsabb megoldásokat cé-
lunk eléréséhez. Ehhez kevés a szó –
tettekre, méghozzá nagy tettekre van
szükség, és ezeket a tetteket csak a fia-
talok tudják véghezvinni. Mi, idõsek,
akik egy hosszú diktatúrában váltunk
felnõtté, s akik a „rendszerválto-
zás”után két évtizedben próbáltuk
visszaegyenesíteni a történelem görbe
útját – ne szépítsük – sikertelenek vol-
tunk. Takarózhatunk azzal, hogy nem
rajtunk múlt, és ez nagyrészt igaz is, de
ez nem ad felmentést az alól, hogy job-
ban is csinálhattuk volna. Sok nagysze-
rû ember esett el ebben a néma küzde-
lemben, sokan hagyták el hazájukat,
sokan csömörlöttek meg a politikától.
Tapasztaljuk, hogy a belsõ és külsõ el-
lenséget sosem lehet végleg legyõzni,
Magyarország feltámadása helyett

Magyarország támadása folyamatos
itthon és külföldön. A hazaárulók és
összeesküvõk továbbra is mindent el
akarnak pusztítani, ami a keresztény-
ségre és a nemzetre emlékeztetné az
elnyomorított népet. A globális hata-
lom világos célja, hogy elpusztítson
minden közösséget, letörjön minden
ellenállást: csak engedelmes szolgákra
és állandóan új javakra vágyó fogyasz-
tóra van szüksége.

Ha én fiatal volnék, rendszeresen és
mohón tanulnék, hogy felvegyem a
versenyt a hazugokkal, népámítókkal,
hitszegõkkel, tolvajokkal, a Sötétség
embereivel. Magyarország megmenté-
se és felemelése nem lehet egyetlen
kormány, vagy párt feladata: minden
templomra, iskolára, gyárra, mûhely-
re, megmûvelt földdarabra szükség
van, és olyan hasznos tudományra,
mely ismét földi paradicsomot csinál a
ránk bízott Kárpát-medencébõl. Isten
minket így segéljen!

(Kárpátia Mûhely, 2011.)

Akire büszkék vagyunk!
Bemutatjuk v. Nagy Szilveszter koronaõrt

Sikeres atléta, a Testnevelési Fõiskolát végezte, a tatai
Renmei Kyokushin Karate Egyesület alapítója, edzõ,
2010-ben a németországi világbajnokságon 6 arany- és 6
ezüstérmet nyert.

– Édesapám rábeszélésére kezdtem atletizálni, aki do-
bó-atléta volt és a mai napig versenyez. Sokat tanultam Né-
meth Pali bácsitól is, akit „dobópápaként” emlegettek.
1989-ben apu készített fel egy versenyre, ahol dobogós hely-
re állhattam – mesélte Szilveszter.

Késõbb már or-
szágos bajnokságo-
kon, nemzetközi
versenyeken járt,
diszkosz- és kala-
pácsvetésben sze-
rezte az érmeket. A
speciális dobószá-
mok világbajnoksá-
gán is több alka-
lommal vett részt,
ahol az átlagos két-
kilós diszkosz he-
lyett öt kilósat, a
hétkilós kalapács

helyett huszonöt kilósat
dobnak el. 2008-ban és
2009-ben Tatabányán
megkapta az év legered-
ményesebb férfi sportolója
címet.

– Azt hiszem, a karaté-
ból maradt bennem ez a
küzdeni akarás, minden
versenyre úgy megyek,
hogy gyõzni kell. Hetente
két-három alkalommal edzünk apuval, az õ véleménye szá-
momra nagyon fontos. Sokat köszönhetek neki és mások is
adnak a szavára. – mondta Szilveszter, majd gyermekeirõl
kezdett mesélni:

Fiam, a legifjabb Nagy Szilveszter tizennyolc éves és te-
hetséges diszkoszvetõ, tavaly megyei bajnokságot nyert. –
Lányom, Alexandra görkorcsolyázik és jégkorcsolyázik óvo-
dás kora óta. Országos bajnokságot is nyert, külföldi verse-
nyeken szerepelt szép eredménnyel Moravcsik-Fecskés Or-
solya és Lugosi László edzõk irányítása mellett. Egyébként a
Kõkúti iskolába jár és kézilabdázik, atletizál és jól is tanul.
Sokszor fáradtan ér haza, este tanul, de keményen küzdõ tí-
pus õ is – mondta a büszke apa. v. Izsáki Zsuzsa

* Szentmihályi Szabó Péter magyar író, költõ, mûfordító, közíró, politikus.Elismerései: József Attila-díj, Petõfi Sándor Sajtószabad-
ság-díj, Kölcsey-díj, Illés Endre-díj , World SF díj, a Nemzeti Társas Kör Hûség-díja. Mintegy ötven könyve jelent meg, versek, novel-
lák, történelmi és társadalmi regények, tudományos-fantasztikus mûvek és tanulmányok, több rádió- és tévéjátékát, színdarabját ad-
ták elõ, sokat fordított angol és orosz nyelvû irodalmat. Oktatott az ELTE-n, s különbözõ újságíró-iskolákban. A Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen az angol tanszék megalakulása óta (1995-) angol irodalomtörténetet oktat. Az elsõ szabadon választott kormány
idején a Külügyminisztérium sajtófõnöke, a Hungarian Observer fõszerkesztõje. A Szépirodalmi Könyvkiadó ügyvezetõ igazgatója,
a Keresztény Európa Párt elnöke.
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Cz stochowai Fekete Madonna fogadása

Csodatévõ Madonna – Most is csodát tett! – Kinyilvání-
totta újra két nép történelmi barátságát

2011. június 30-án Magyarországra érkezett a Fekete Ma-
donna-kegykép újabb hiteles másolata. A zarándoklaton
részt vett Székely János Esztergom-Budapesti segédpüspök,
Majnek Antal munkácsi püspök és Tamás József gyulafehér-
vári segédpüspök, ily módon is hangsúlyozva a zarándoklat
összmagyar jellegét. Kövér László, az Országgyûlés elnöke
volt a zarándoklat védnöke. A Pálos Rend adományát a kor-

mány nevében Hoff-
mann Rózsa oktatási
államtitkár fogadta a
Szent István-bazili-
kában. Hoffmann
Rózsa kiemelte: a
kormány és jelké-
pesen az egész
nemzet nevében
veszi át a kegyké-
pet, majd átadta a
bazilika képviselõ-
jének.

Az oktatási ál-
lamtitkár köszönetet mondott a lengyel népnek, s hangsú-
lyozta: Szûz Mária mindig megvédte az országot, akkor is,
amikor az hangzott el, hogy levette róla a kezét. Az ün-
nepségen részt vett Roman Kowalski, Lengyelország bu-
dapesti nagykövete is. A magyar zarándokcsoportot külön
nyilatkozatban köszöntötték a lengyel nagycsaládos és
életvédõ egyesületek, amelyek hálájukat fejezték ki a ma-
gyar kormánynak „azért a bátorságért és elszántságért,
amellyel új családpolitikai normákat teremtett elnöksége
alatt az Európai Unió országaiban”. Snell György, a szé-
kesegyház plébánosa elmondta: a fatáblára festett Ma-
donna képének másolatát az egyetlen magyar alapítású

szerzetesrend tagjai, a pálosok készítették el Czestochowá-
ban (Jasna Góra), és annak Magyarországra küldésével a
lengyel és a magyar nép barátságát juttatják kifejezésre. A
lengyelek 1994. május 15-én, a pálosok hazatelepülésének
60. évfordulójára a Cz stochowai Fekete Madonna kegyké-
pének elsõ hivatalos másolatát a Gellért-hegyi Szent Gel-
lért-sziklatemplomnak ajándékozták. – A kegyképet átvevõ
lengyelországi zarándoklat, amely több, mint 700 fõbõl állt, s
vonattal, autóbusszal utaztak Czestochowába, az elsõ zarán-
doklat volt a II. világháború kitörése elõtti utolsó czestocho-
wai magyar zarándoklat óta.

A cz stochowai Fekete Madonna, (Czarna Madonna vagy
Matka Boska Czèstochowska lengyelül) ikon Európa egyik
legismertebb Szûz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus
és függetlenség szimbóluma. A Jasna Góra-i pálos kolostor-

ban õrzik Lengyelor-
szágban, Cz stochowá-
ban. A legenda szerint
Szent Lukács evangélis-
ta festette egy cédrus-
táblára, amely a Szent
Család otthonából szár-
mazott. Az egyik legré-
gebbi Jasna Góra-i irat
szerint a kép 1382 au-
gusztusában került a ko-
lostorba. Ugyanebben
az évben kapták birtokul
Jasna Górát (magyarul
Fényes Hegy) a magyar
pálosok.

A Történelmi Vitézi
Rend több társ-lovag-
renddel együtt fogadta, s
adta méltó kíséretét a
kegyképnek.

A Fekete Madonna Jasna Góra-i indulása hívek ezrei imája mellett
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A Fekete Madonna érkezése Budapestre. Hívõk ezreinek hálaimája mellett, lovagrendek ünnepi díszkiséretével.
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KITÜNTETÉSEK
Vitéznek lenni lélekben és szellemben

A Történelmi Vitézi Rend dr. Bábel Balázs kalocsa-kecske-
méti érsek úrnak, metropolitának a Vitézi Szék határozata
alapján a Tiszteletbeli Vitézi címet adományozta. Érsek úr
élete, tetteinek vezérfonala: a haza építése, a nemzet megóvá-
sa, egyházának, s a család szentségének tiszteletben tartatá-
sa, erõsítése. Példát mutató egyéniség, történelmi elõdeinek
méltó követõje. Elkötelezettség a nemzeti értékrend mellett –
nem csak a nehéz, háborús idõkben méltányolandó, – de a je-
lenkor igen összetett, liberális eszmerendszerének egyre sú-
lyosabb elõretörésével igen nagyra értékelendõ.

2011. szeptember 1-én a T.V.R. Vitézi Székének delegáci-
ója az érseki rezidenciára látogatott, ahol átadták dr. Bábel
Balázs egyházi méltóságnak a díszoklevelet, miszerint a Tör-
ténelmi Vitézi Rend tagjai közé választották. Az érsek-met-
ropolita köszönõbeszédében kiemelte, hogy ritkán fogad ki-
tüntetést, azonban a vitézi címet, elõdeire való tekintettel és
annak napjainkra vetített üzenete miatt is vállalja. A Vitézi

Széket v. Dékány
Ágoston országos
törzskapitány és dr.
v. Bucsy László te-
rületi törzskapitány
képviselte a cere-
mónián. V. Dékány
Ágoston hangsú-
lyozta, hogy a Tör-
ténelmi Vitézi Rend
fokozott figyelem-
mel követi a hazai
társadalmi rend ala-
kulását, és mind-
azon személyeket
kitünteti a tisztelet-
beli vitézi címmel,
akik tevékenységük-

kel gondoskodnak ennek jó irányba történõ haladásáról.
Munkálkodása nyomán dr. Bábel Balázs érsek úr feltétlenül
kiérdemelte ezt az elismerést, a Rend számára pedig hatal-
mas megtiszteltetés, hogy elfogadta. Dr. Bábel Balázs mun-
kássága révén nem csak megõrzõdtek az egyházi értékek, ha-

nem azok szó szerint véve is tovább épültek. – nyilatkozta az
adományozás kapcsán v. Dékány Ágoston otkp.

„– Kalocsai érsekek közül kettõ is volt, akik a vitézségrõl
életük példájával tettek tanúbizonyságot. Az egyik a tatárjá-
ráskor elesett Csák Ugrin, a másik a mohácsi csatában hõsi
halált halt Tomori Pál. – mondta az ünnepi alkalommal dr.
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. – Napjainkban a vi-
tézséget, úgy gondolom, lelki és szellemi módon értelmezik.
Az a helytállás, ha a mostani nehéz idõkben meg tudunk fe-
lelni a feladatainknak. Én erre törekszem, sok sikerrel, de
még több sikertelenséggel, hiszen mostanság annyi minden-
nek nem tud az ember megfelelni. Az ország állapota azon-
ban megkívánja, hogy fáradozzunk annak jóllétén.” – mond-
ta dr. Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek, metropolita

(Kalocsai Hírek)

Ausztria tartományi kitüntetése
Hans Niessl úr, Burgenland tartományi vezetõje senator

prof. H.C.ing.Dr.H.C. vitéz Jenei József úrnak – elismerve
és nagyra értékelve a Tartományért tett szogálatait – Bur-

genland tartományi kormányának döntése alapján, 2011.
október 25-én Burgenland Tartomány Szolgálati Keresztjét
adományozta.

Gratulálunk Nemzetes úrnak e magas kitüntetéshez!
v. Dékány Ágoston otkp.
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KITÜNTETÉSEK
A Történelmi Vitézi Rend 'Helytál-

lásért, bátorságért' kitüntetést adomá-
nyozta Kun Szabó István honvéd dan-
dártábornoknak – a Hazáért s a Szent
Koronáért tettt szolgálataiért.

A Történelmi Vitézi Rend 'Helyt-
állásért, bátorságért' kitüntetést
adományozta Ádám Barnabás hon-
véd ezredes, koronaõr-parancsnok-
nak – a Hazáért, s a Szent Koronáért
tett szolgálataiért.

v. Zeidler Sándorszkp. úr – hagyományõrzõ, érmek, fegy-
verek, kitüntetések szakértõje, tervezõje, ehhez – a honvé-
delem ügye érdekében huzamos idõn át végzett kiemelkedõ

tevékenysége elismeréséül – Nemzeti Ünnepünk alkalmából
– I. osztályú HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETÕ CÍMET’
adományozott 2012. március 15-én, Dr. Hende Csaba honvé-
delmi miniszter.

v.Zeidler Sándor szkp úrnak a Pénzügyõr- és Adózástörté-
neti Múzeum nevében ’Emléklap’-pal köszönték meg tárgy-
felajánlását, mellyel gazdagította a gyûjteményt, s ezzel hoz-
zájárult a szervezet múltjának megismeréséhez, ápolásához.
Bp. 2012. március 21. Dr.Varga Árpád külsõ kapcsolatokért fele-
lõs elnökhelyettes.

„Kiváló Vagyonõr” kitüntetés , 2011.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Kamara Fejér Megyei Szervezete
2011. évben a „Kiváló Vagyonõr” ki-
tüntetéssel ismerte el v. Sz. Kovács
Ferenc mányi lakos, a Magyar Or-
szágos Levéltár fegyveres biztonsági
õrségének õrparancsnok helyettese,
biztonsági õr képzõ-oktató tanárt,
Rendünk széktartóját.

A kitüntetéssel a vagyonvédelem
területén hosszú ideje végzett, ma-
gas színvonalú munkát, kimagasló
szaktudást, példamutató helytállást,
szakmai közösségben végzett aktív
tevékenységet ismerték el. 1267 fõ biztonsági õrt képezett ki,
akik sikeres szakképesítõ vizsgát tettek, ezzel bizonyítva kima-
gasló pedagógiai és szakmai tudását. A végzett szakemberek
szakmában való elhelyezkedését a kezdetektõl segíti. Sok csa-
ládapának szakmát adott a kezébe, ezáltal a családok megélhe-
téséhez járult hozzá. 2010-tõl az ORFK Rendészeti Szervek
Kiképzõ Központja által szervezett vizsgákon szakértõként vé-
gez magas színvonalú munkát. Szakmai tudását a gyakorlatban
is bizonyította a különbözõ biztonsági területeken. Életvitele
példamutató, feleségével négy gyermeket nevelnek, lakóhelyén
köztiszteletnek örvend, munkáját megbecsülik.

Bronz Érdemkereszt: v. Prajda Vendel, Hanák Ede Ta-
más VRNT, Szabadi Attila VRNT

Ezüst Érdemkereszt: v. Kovács Béla (1919), v. Kautzky
Ervin, v. Kishonti Klára vhdgy, v. Garay Ferenc, v. Fábián
Edit, Várhelyiné

Helytállásért ezüst fokozat
v. Hunyadi László fõkapitány úr Kovács Adél Sára részére

(v. Sz. Kovács Ferenc szkp, széktartó 3. gyermeke) a Kutató
Gyermekek Tudományos Konferenciája komplex országos
tanulmányi verseny második helyezéséért ’Helytállásért, bá-
torságért’ ezüst fokozat, polgári tagozat – kitüntetést adomá-
nyozta.

Az igényes dolgozatok készítõit a Százhalombattán 2011.
március 23-án megrendezett regionális fordulón zsûrizték.
A legjobb elõadók továbbjutottak az országos versenyre, így

az ’Ember és társadalom’–kategóri-
ában „Vitézség és vitézi rend” c.
munkájával országos második helye-
zést ért el Kovács Adél Sára, a mányi
Hársfadombi Általános Iskola 4.
osztályos tanulója. Felkészítõ tanára
Nagyné Bognár Katalin. Az országos
döntõt a Rózsakerti Általános Isko-
lában április 11–12-én rendezték,
amelyen két nap alatt huszonöt isko-
la 63 diákja mutatta be munkáit. A
jelenlegi, egy évvel ezelõtt indult
projektben 260 diák és 107 pedagó-

gus vett részt. A fiatalok a megyei és a regionális fordulók
után jutottak el az országos döntõbe. Az utolsó két napban
hallgatták meg azt az ötven elõadást, amelyeket öt szekcióban
bírált el a neves egyetemi oktatókból, középiskolai tanárokból
álló szakmai zsûri. Karsay Ferenc alpolgármester köszöntõjé-
ben kiemelte:„Az önmûvelés igénye, a kreatív és értõ gondol-
kodás képessége, az ismeretek megfelelõ szelektálásának
megtanulása és a hatékony kommunikáció igen fontos. Kap-
csolatba kerülhettek a gyermekek kutatási módszerekkel, tu-
dományos problémákkal,. És egyszer talán közülük kerül ki
egy újabb magyar Nobel-díjas tudósunk.”

A Történelmi Vitézi Rend ’Helytállásért, bátorságért’ ki-
tüntetést adományozta a Magyar Koronaõrök Egyesülete 24
fõ díszegységének  a Szent Korona, a haza  szolgálatáért.

Vitéz Majthényi László Kana-
da tb.törzskapitánya nemzetün-
kért, Rendünkért tett szolgálatai-
ért a Történelmi Vitézi Rend
Arany Érdemkeresztjét vehette
át 2011. szeptember 17-én Buda-
pesten.
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1956 „MAGYARNAK LENNI:  NAGY, S SZENT AKARAT!”
Országszerte nagyszabású megemlékezés-sorozat bontakozik ki október második felében. A XX. század magyar forradal-

ma üzen. Ahogy 2006-ban is, s minden évben, amíg el nem tûnnek a magyar lelkeket megnyomorító eszmék. Meghajtjuk fe-
jünket azok elõtt, akik életüket feláldozták, akiket az önkény idején megnyomorítottak, megaláztak, alább-vetették családju-
kat, akiket talán mindmáig nem rehabilitáltak, akiket elüldöztek. Higgyünk abban, hogy végre helyre kerül a történelmi igaz-
ság, s végre magyar nemzetünkhöz méltóan ismerhetjük meg a Forradalom eseményeit, hõseit. Hiszünk abban, hogy az áldo-
zat, amit hoztak – nem volt hiábavaló…

Tihanyi Tóth László: Romok között a járdaszélen… (Népfelkelõ halála)

Romok között a járdaszélen Szegény – vajon van, aki várja? Harcunkat a félvilág csodálja
Fekszik egy húszéves fiú. Kinek a fia lehet? Újságlapon és éteren
Alszik mosolyogva és fehéren, Szabadság! Ez szent szó, hogy éget! Mint mennek a tûzbe és halálba
Mint egy krizantém koszorú. Ezreket egy ökölbe fûz. Csupasz kezekkel, éhesen.
Fejét lágyan karjára hajtja, Eszméd most millió emberé lett, Romok között, mint annyi ezren
Homloka furcsán fehér, Szívünkben hogy kigyúlt a tûz. Alszik egy húszéves fiú.
Jobbját most is fegyverén tartja Megunta mind a szolgasorsát - Alszik mosolyogva, önfeledten
Mellére ráfagyott a vér. És együtt zengi szózatát: mint egy krizantém koszorú.
Körötte tombol, dúl a tûzharc, „Tíz éve már, hogy rab az ország, Nyakkendõjét tán még édesanyja
Ropog a puska, száll a por. Nem kell többé a szolgaság!” kötötte érettségire.
Ki vette észre, amikor meghalt? A pesszimista elve megdõlt: A Haza elsõ szavára õ
Ki sír utána valahol? Önzetlenek az emberek. Harcolni és meghalni jött ide!
Vad robbanások heve rázza, Vértanú lett a hajlott öregbõl Eljött, hogy meghaljon szerényen -
Szél jegesíti a leget. És hõs az iskolás gyermek. Névtelenül a rom között.

Ha él még Isten fönn az Égen:
SZABADSÁG LESZ E HON FÖLÖTT!

1956 – Rekviem az elfeledett áldozatokért

A baji sortûzben elesett fiataloknak állítottak emlékmû-
vet a baji laktanyánál 2010. október 26-án a Történelmi Vité-
zi Rend tatai csoportjának kezdeményezésére. Az emlékmû-
vet Wittner Mária avatta fel, aki 13 évet töltött börtönben
1956-os tevékenysége miatt.

A korabeli tatai eseményekre Dinga László VRNT szkp,
önkormányzati képviselõ, a T.V.R. tagja jól emlékszik, hi-
szen diákként, szemtanúként élte át a forradalom napjait. A
történteket így idézte fel:

1956. október 27-én, egy szombati napon, teherautónyi
bányászfiatal állt meg a tatai Kristály szálló mellett. Itt és a
tiszti klubban mûködött ugyanis a forradalmi bizottság akko-
riban. Az autó és utasai késõbb tovább indultak a baji lakta-
nyához, hogy fegyvert kérjenek. A laktanyában elutasító vá-
laszt kaptak, s amikor békésen távozni akartak, kinyílt a ka-
pu. Gépágyúval és golyószórókkal a teherautóra lõttek a lak-
tanyából. Nyolcan azonnal meghaltak és sokan megsebesül-
tek. Megtaláltuk egyikük halotti anyakönyvi kivonatát, mely
bizonyítja, hogy ez így igaz – tájékoztatott Dinga László. Õ
volt Némedi Varga László, egy kiskõrösi származású férfi,
aki Bajon bérelt lakást és feltehetõen a laktanyával szemben
levõ növényvédõ állomás dolgozója volt. A sebesülteket a ta-
tai kórházba szállították, a kórlapokat megsemmisítették, a
többi halotti anyakönyvi kivonattal együtt.

Az áldozatok voltak: Égetõ Ernõ József, sz. 1936 Szeged;
Jakab Ferenc, sz. 1926 Szelce; Knáb Vilmos János, sz. 1939
Domoszló; Kovács Lajos, sz. 1922 Hatvan; Kovács Lajos,

született 1929 Megyehíd; Kovács Nándor, sz. 1929 Felsõgall;
Némedi Varga László, sz. 1938 Kiskõrös; Sorok Gyula, sz.
1932 Sopron.

A késõbbi hivatalos álláspont szerint nem sortûz történt,
hanem a felkelõk kezében gránát robbant, ám Némedi Var-
ga László most megtalált halotti anyakönyvi kivonatán kéz-
írással ez áll: „A halál oka gépágyú okozta szívroncsolás”.

A bányászokat még a forradalom idején Tatabányán dísz-
sírhelyre temették, mely azóta nem lelhetõ fel. Rendünk
megkereste Schunder Tibort, Baj polgármesterét azzal a kérés-
sel, hogy állítsunk ezeknek a fiatal mártíroknak emlékkövet,
hiszen õk nem fegyveres harcban vesztették életüket, hanem
mondhatni, legyilkolták õket. Pozitív fogadtatásra találtunk,
s egy szép süttõi kõbõl Laborc Éva fiatal szobrász tervezésével
készült el az emlékmû. v. Hunyáné Izsáki Zsuzsa
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AUSZTRIA TÖRZSSZÉK
2012. 03. 24-én tartottuk tavaszi állománygyûlésünket,

mely ünnepélyes keretek között zajlott. A T.V.R. Ausztria
TSZK. egységes. Rendi életünk meghatározója az egymás
közötti nagy területi távolság és rendtársaink magas kora.

Törzsszékünket is foglalkoztatja a szakadár ágak méltat-
lan egyesítési törekvése. A Történelmi Vitézi Rend v.Hunya-
di László fõkapitány vezetése alatt az egyetlen egység, amely
az alapító, v. nagybányai Horthy Miklós elsõ fõkapitány esz-
mei alapgondolatát, etikai, morális értékrendszerét a Kódex
szabályzatait betartva megmaradt a Szent Koronára tett eskü-
jének megfelelõ úton. Azoknak kell törekedni az egyesülésre,
akik elhagyták a Rendet, megszegve esküjüket. A Történelmi
Vitézi Rend nem zárkózik el az egyesülés lehetõségétõl, de
nem minden áron. Az egyik legfontosabb pont, ami az elsõ
szakadásnak is az alapja volt, a teljes tagrevízió. Ugyanis csak-
is a Kódexnek megfelelõ életvitelû és múltú személy lehet
méltó a rendi tagságra. Sajnos, sokan szivárogtak be az egysé-
ges Vitézi Rendbe, akik elhallgatták múltjukat, és mint párt-
tagok kiszolgálták a kommunista parancsuralmi rendszert.
1996-ban v.Krasznay Béla felismerte a Vitézi Rend tisztségvi-
selõi között Bartha István ÁVO-s provokátort. Ezt jelentette
v.Radnóczy Antal fkp.-nak. Ezután v.Radnóczy Antal fkp. ja-
vaslatára indult el a tagrevízió. Ez volt az az ok, amiért
1997-ben kivált az elsõ szakadár csoport: Bercsényi, Tabódy,
és még öten, majd csatlakozott hozzájuk további tizenegy
személy, mivel õk nem akartak tagrevíziót. Késõbb ennek a
csoportnak lett a vezetõje Várhelyi, akit most Molnár Gazsó
János nyugalmazott katonai elhárító (!!?) - váltott le.
2003-ban Habsburg Lothringen József Árpád kir. herceg -
szabadkõmûves!? – jogtalanul feloszlatta a Vitézi Széket
(Berkovits Tivadar tanácsára) és egy 3-tagú bizottságok jelölt
ki, hogy õk alapítsanak meg egy új Vitézi Széket. Ez Kó-
dex-ellenes zendülés volt, ami a második szakadár csoport ke-
letkezését jelentette. Ebbõl a csoportból 2007-ben kivált Aj-
tós esperes és egy harmadik szakadár csoportot szervezett, így
a szakadárok szakadára lett. 2008 körül Vad László is elhagy-
ta József Árpádot és egy negyedik szakadár csoportot szerve-
zett. Õ is a szakadárok szakadára lett. (Õk most egyesültek a
Gazsó-féle csoporttal.)

Tehát ezekkel a csoportokkal kellene (?) közös nevezõre
jutni. De ha ez nem megy, a Történelmi Vitézi Rendnek ak-
kor is megvan és meglesz – ugyanúgy, mint eddig – a küldeté-
se és eskünkhöz híven továbbra is szolgáljuk rendületlenül
Istenben Hazánkat mindhalálig.

– v.Balogh Ádám tb.tkp. megköszönte az elhangzott tkp.-i
beszámolót s ezeket a gondolatokat vezette elõ: Az egyesü-
léssel kapcsolatban megjegyezte, hogy József Árpád eleve
elutasította az ajánlatot. Tehát így egy teljes egyesülésrõl szó
sem lehet. A többi is kérdéses. Beszélt v.Gergely István hfkp.
„vezérkari”, nagy terjedelmû munkájáról, ami a Vitézi Rend
múltját, jelenét ábrázolja, tanulmányozza. Az Életünk újság
2012–2. számában olvasható – mondta, hogy Kohn Bendit,

német EU-küldött, többek között miért támadja a magyar
alkotmányt: mert õt a következõk nagyon zavarják: Isten –
keresztényi hitvallás, Haza – nemzeti érzés; homoszexuáli-
sok helyzete – nem házasodhatnak mint a heteroszexuálisok;
a megfogamzott magzat védelme. stb., stb.Visszaemlékezett
a Ludovika Akadémián, csapatpedagógiát és becsületügyet
elõadó v.Szombathy Pál alez.tanárára, aki többek között ezt
mondta az akadémikusoknak: „Ha a tiszt jó, akkor a katona
is jó!” - Milyen más lenne, ha a társadalomban a egész világ
tisztikarának ilyen neveltetése lett volna!

–- v. Serényi István tb.tkp. megemlíti, hogy milyen ellen-
séges erõk próbálják munkásságát hamis propagandával el-
ferdíteni, gáncsolni. A fiatalság, az utánpótlás megszólítása,
felkarolása az, ami életét meghatározza. Bécsben kb.1500
magyar diák tanul a különbözõ egyetemeken. Ezek közül a
diákok közül nagyon sokan megtalálták az utat v.Serényi Ist-
vánhoz, aki szeretettel viszonozza az érdeklõdésüket, ke-
resztény magyar lovagi értékrendszerével nagy értékeket tud
feléjük közvetíteni.

Külön megemlítem a tûzkár-segítséget v. Kiss András
rendtársunknak és családjának. Nagyon nagy köszönet a
nemeslelkû adományozóknak !!! Szeretnénk róluk hallani!

Zárógondolatunk, mint mindig: Mindszenty József bíbo-
rosnak, a Szent István Bazilikában 1945.10.14-én elhangzott
beszédébõl – rendünk imája mellett – az örök idõkre érvé-
nyes ’Hiszekegyünk’:

„.......hiszek a szeretet végsõ gyõzelmében és hittel hirde-
tem: a mi eszményünk olyan Magyarország, amelynek alap-
ja a valláserkölcs, támasza a nemzeti érzés, fiai és leányai
hívõk és magyarok......”

A beszámolót összeállította: v. Érczhegyi István tkp.

2012. március 30-án Dr. Barki Éva Mária VRNT. Ma-
gyarország helyzetérõl szimpóziumot rendezett Bécsben, a
régi tanácsháza dísztermében ’Magyarország – veszélye
vagy reneszánsza Európának?’- címmel és rezolució került
kibocsátásra. ”A Hungaria semper libera”-petícióban több,
mint 25.000 aláírással követelték a népek önrendelkezésé-
nek és az államok szuverenitásának betartását.

„Bár az Európai Unióba való belépés önként történt, még-
sem jelent beleegyezést a nemzetgazdasági és valutapolitika
szuverenitásának feladásába, nem jelent beleegyezést egy
olyan monetáris központi mechanizmusba, amely minden de-
mokratikus ellenõrzésen kívül áll és nem jelent beleegyezést
olyan ügyekbe való beavatkozáshoz, amelyek a nemzetálla-
mok kompetenciájába esnek, mint például az alkotmány, vagy
a média-ügyek. A központi fiskális mechanizmus létrehozása
a demokratikus akaratérvényesülés kizárásával és a hatalom-
megosztás elvének semmibevételével a demokrácia szem-
pontjából aggasztó és fõleg azokban az országokban, amelyek
a régi keleti blokkhoz tartoztak, nagyon rossz érzéseket válta-
nak ki. Európa projektje: csak szuverén, önrendelkezett, sza-
bad államok és nemzetek alapján lehet egy sikeres és békés
Európa. Ha valaki még nem írta alá a “Hungaria semper libe-
ra” rezolúciót, kérem írjon alá a neten.

Tisztelettel Dr. Eva Maria Barki VRNT.”

Mag. v. Izay Gárorné – Gabriele, Ing. v.Izay Gábor, Chev. Prof. Mag. v. Balogh
Ádám tb.tkp, Chev. v. Serényi István tb.tkp, Chev. v. Serényi Istvánné – Zsóka,
Chev. v. Érczhegyi István tkp., Andréewitch Stephan, v.Király Edith –
Andréewitch-né.
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Senator Prof. Ing. Dr.
h.c. vitéz Jenei Josef, (Lei-
ter Ritterliches Europa-
amt) vezetõje tisztelgõ láto-
gatást tett Esztergomban;
képünkön a Pálos Rend
püspöke (balról), jobbról:
Dr. Gál Endre, róm. kat.
protonotarius kanonok.
Képünk Esztergomban, a
múzeumban készült. A ne-
vezetes alkalomra a ma-
gyarországi székhelyû Európai Borlovagrend lovag-avatási ceremóniája kapcsán került sor. (Fotó: C.Garas Kálmán)

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND TÖRZSSZÉK
VITÉZAVATÁS SYDNEYBEN

2011. augusztus 21-én Sydneyben a Délvidéki Magyar
Házban avatták vitézzé a 90 éves Kiss János õrmestert, vala-
mint özv. Csárdás Katalin asszonyt.

Az avatás meghitt, családi körülmények között zajlott. Kiss
János õrmester 1944. tavaszán partizánvadászként harcolt és
hõsiességével, élete kockáztatásával érdemelte ki a vitézségi
érmet. Vitézzé való felavatásának ceremóniája azonban
1944 végén a szovjet megszállás miatt – sajnálatos módon el-
maradt. Kiss János öt gyermeket nevelt fel emigrációban.

Minden téren, minden idõben betartotta a vitézi rend köve-
telményeit és erkölcsi szabályait. Az avatási ceremóniáig na-
gyon sok idõ telt el ugyan, de így is kicsalta a könnyeket a je-
lenlévõk szemébõl a meghatottság. Mindenekelõtt az ünne-
pelt vitézt töltötte el megnyugvással, hogy eleget tehet hõsi
halott bajtársainak adott igéretének. Tudniillik bajtársait az-
zal serkentette az ellenség elleni küzdelemre, hogy: „Életün-
kért megemlékezéssel fog fizetni a HAZA és NEMZET. –
ELÕRE!”

A Történelmi
Vitézi Rend a ma-
gyarságnak tett
szolgálatáért vitéz
Kiss János úr ré-
szére ‘A Vitézi
Rend Arany Nem-
zetvédelmi Ke-
resztjét Vitézi
Ékítménnyel adományozta.

Özv. Csárdás Katalin nemzetes asszonyról el kell mon-
dani: 1957 óta – ekkor érkeztek meg Ausztráliába – a magyar
ügyeket segítette. Távol a Hazától, mindig a magyarságért
dolgoztak férjével, Csárdás Józseffel, aki 2007-ben, 53 évi
házasság után elhunyt. Katalin asszony töretlen erõvel, ma-
kacs önfeláldozással dolgozik a magyarság érdekeiért, a Ma-
gyar Szabadságharcos Szövetseg Titkáraként. A magyarság
elõbbrejutásáért rendszeresen szervezi a Sydneyben élõ ma-
gyarság különbözõ rendezvényeit, nemzeti ünnepeket. Szab-
adidejét is szí-
vesen felál-
dozza. Vitéz
Csárdás Kata-
lin Nemzetes
Asszonynak a
Fõkapitány
vitézi hadna-
gyi megbízá-
sát adta át
Dr.v.Mecht-
ler László tkp.

nemzetes
Mechtler Judit
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KANADA TÖRZSSZÉK
2010 október 22-én Budapesten a Parlamentben – 54 év

után – vitéz Farkas László megkapta az 56-os Emlékérmet,
két rendtársunk: v. Sz.Kovács Ferenc kp.szkp., kutatta fel és
szerezte meg a szigorúan titkos dossziét, v. Pintér Kornél tkp.,
a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség elnöke segítségé-
vel.

2010 november 4-én vitéz Farkas László megkapta a Hon-
védelmi Minisztériumtól Nemzetõr Jelvényt, szintén a titkos
dosszié alapján.

2011 március 15. Mint minden évben, koszorúzás volt a
Kossuth szobornál a Kanadai Nagykövetség elõtt, utánna
ünnepség és fogadás az Ottawai Magyar Házban; bemutat-
kozott az új nagykövetünk: Pordány László és ünnepi beszé-
det mondott. Alkalmunk volt vele beszélgetni.

2011. május 28. Hõsök napja. Minden évben errõl a nap-
ról, az elesett harcosainknak felállított emlékmûvünknél, az
Ottawai Beechwoodi Nemzeti Katonai Temetõben koszorú-
zással emlékezünk meg. Arról a 31 civil hõsi halottról be-
széltem, akiket a dicsõségtelen felszabadító szovjet hadsereg
Olaszfaluban mészárolt le 1945 március 22-én.

Vajon hallott-e errõl a Hágai Nemzetközi Bíróság? Saj-
nos, a mai napig sem vontak felelõsségre senkit, noha tudjuk,
kik voltak a bûnösök.

Az egységek és parancsnokaik a következõk voltak: a
107-es lövész dandár parancsnoka: M. A. Bogdanov vezérõr-
nagy, a 31-es gépesített dandár parancsnoka K. F. Seleznyev
ezredes és „dicsõ” katonáik.

Rendtársi üdvözlettel  v. Farkas László

ERDÉLY TÖRZSSZÉK
Fogadták a Bem Emléktúra huszárait

Bem József 1848–49-es dicsõséges erdélyi hadjáratára való
emlékezés és emlékeztetés szándékával kezdeményezett lo-
vas túrát Csontos János hagyományõrzõ hadnagy, a debreceni
2. Honvéd Huszárezred vezetõje. Augusztus 19-én Kolozsvár-
ról vágott neki a több, mint 300 km-es útnak, melynek során
az érintett Maros, Hargita és Kovászna megye hagyományõr-
zõ huszárai is csatlakoztak kis csapatához. A Hargita megyei-
ektõl a kísérõi stafétát a sepsiszentgyörgyi Szilaj Hagyomány-
õrzõ Egyesület huszárai vették át ünnepélyes keretek között
Oklándon, augusztus 31-én, szerdán. Szeptember 1-jén a hu-
szárok ünnepélyes fogadásában Baróton és Nagybaconban
részt vett T. V. R. Bardoc-Miklósvárszékirendi egysége. Tör-
ténelmi Vitézi Rend. V. Kádár Edit v. hadnagy rövid beszéd-
ben hívta fel a figyelmet a huszárság által képviselt értékekre,
amelyek ma is fontosak a nemzet számára. Nagybaconban
megkoszorúztuk v.nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes,
honvédelmi miniszter, katonai szakíró emlékmûvét is. Az
Emléktúra záróünnepsége szeptember 3-án volt Kézdivásár-
helyen, Bem József tábornok szobra mellett. A huszárok az
Állomás utcából indulva vonultak a céhes városban a Gábor
Áron térre, ahol egy díszkört tettek, majd a Bem-szobor elé
érkeztek. A Történelmi Vitézi Rend Kézdiszéki Szék tagjai a
szobor mellett díszõrséget állva fogadták az Emléktúra részt-
vevõit. Dr. v. Ambrus Ágnes az ünnepségen Szemere Berta-
lan ’A huszár’ c. írását olvasta fel. „A régi magyar vitézség egy
huszárban született újra. A hazát a huszár karja és példája
menti meg. Ha tehetném, minden huszárnak egy kastélyt, s lo-
vának egy palotát vennék, s a harc után ott élnének ketten bõ-
ségben, fényben, békében. A huszár élet a híres vitéz élet. Azt
mondta egy tudós ember, hogy halál után az égen mindenik
egy csillaggá változik. Be szép a huszár élete, be szép a huszár
halála!” – így értékelte az 1849-ben függetlenné nyilvánított
Magyarország miniszterelnöke a huszárokat.

Az ünnepségen résztvevõk a huszárokkal együtt Bem Jó-
zsef mellett az 1848-49-es háromszéki önvédelmi harc hõsei-
re is emlékeztek, többek között Gábor Áronra, Gál Sándor-
ra, Tuzson Jánosra. Az Emléktúra zárómozzanataként ko-

szorúzásra került sor. A Kézdiszéki Történelmi Vitézi Rend
is elhelyezte az emlékezés koszorúját Bem József szobránál.

Vitézavatás
A Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékében a követ-

kezõ nagy esemény május 7-én volt: a csíkszeredai Millenni-
um templomban szentmise keretében rendeztük meg a
2011-es vitézavatást. Az ünnepségen a Történelmi Vitézi
Rend elöljárói és tagjai mellett részt vettek az Erdélyi Szent
György Lovagrend és a Magyar Koronaõrök Egyesületének
képviselõi is. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Ba-
logh György, Csíkszereda konzulja. A Magyar Koronaõrök

Egyesületének tagjai elhozták a vitézavató ünnepségre a
Szent Korona hû mását. Ez alkalommal a Székely Törzs ti-
zenhét taggal, az Észak-Erdélyi Törzs hét taggal bõvült. Az
avatási szertartást követõen v. Hunyadi László fõkapitány
köszöntötte a felavatott vitézeket. Eigel Tibor, az Erdélyi
Szent György Lovagrend emeritus nagypriorja pedig biztosí-
totta a Történelmi Vitézi Rendet a két rend további együtt-
mûködésérõl a magyarság ügyének szolgálata érdekében.

dr. v. Ambrus Ágnes hadnagy
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Honvéd síremlék Székelycsóka határában
Ádámosi-Sipos Albert VRNT, (Százhalombatta)
rendtársunk írása
2011 májusában Erdélybe, szülõföldemre utaztam. Már

az utazás elõtt elterveztem, hogy meglátogatom és pontos
koordinátákkal rögzítem a Székelycsóka (Maros megye) ha-
tárában felállított, kõbevésett emlékmûvet, amit László Ist-
ván határvadász emlékére állított a 23-as portyázó század.
László István 1943. május 13-án hõsi halált halt a magyar
föld és élet védelmében. A második bécsi döntés értelmében
– 1940. augusztus 30. – a Nyárád és a Kis-Küküllõ közötti
bércen húzódott az új határ. Ezen a határszakaszon ezekben
a napokban több incidens történt a román és a magyar határ-
õrök között. Egy ilyen incidensnek esett áldozatául László
István határõr járõrözés közben.

Bátyámmal és unokaöcsémmel indultunk a kutatásra. A
kopár hegyoldalról az erdõbe értünk és egymás látótávolsá-
gán belül haladva elõre pásztáztuk az erdõt, közben a mada-
rak tavaszi éneke kísért bennünket. Az erdõt elhagyva egy
tisztásra értünk és azon tanakodtunk, merre lehet az emlék-
mû. Dél irányába egy nemrég tarra vágott bozótos részen to-
vább haladva egyszercsak az emlékmû sziluettjét pillantot-
tam meg. Megkopott felirata: „Itt halt hõsi halált László Ist-
ván honvéd 1943. május 13-án a magyar föld és élet védelmé-
ben. Bajtárs, úgy védd ezt a drága magyar földet, mint õ: életed-
del és véreddel. 23-as portyázó század.” – Mindezek után
örömmel tértünk haza, az utunk nem volt hiábavaló. Már ak-
kor megfogalmazódott bennem, hogy a következõ látogatá-
som alkalmából megkoszorúzom az emlékmûvet, addig is
õrködjön itt és nézzen Dél felé, a Kis-Küküllõ mentére, véd-
je délcegül a székelycsókai bércet. 2011. november 1-én déli
12 órakor fejet hajtottam és elhelyeztem a Történelmi Vitézi
Rend nevében a „A hazáért mindhalálig!” feliratú babérko-
szorút, miközben az udvarhelyi templom harangja siratta a
hõsi halott László Istvánt. A pontos koordináták: Északi
szélesség 46 fok 24’ 59,23”, Keleti hosszúság: 24 fok 34’
30,61”, Tengerszint feletti magasság: 549,5 m.

Vitézi összefogás: Köszönet Ádámosi rendtársunknak és csa-
ládtagjainak a sírhely felkutatásáért. Vitéz Lázár Elemér Erdélyi
országos tkp. értesítette az elhagyatott, pusztuló emlékhelyrõl a
marosszéki vitézeket, akik ifj. v. Benkõ József v.hdgy. vezetésével
felkeresték és felújították azt. Köszönet  fáradozásukért!

v.Soltész Gyula tkp, fõszéktartó

Biciklivel Trianon gyalázata ellen
Idén második alkalommal szerveztük meg honismereti és

megemlékezõ biciklis túránkat a Székely Honismereti Baráti
Kör keretén belül, amelynek két rendtársunk is tagja.

Hogy mi indított minket a túra megszervezésére? Minde-
nekelõtt szülõföldünkhöz való ragaszkodás, és annak szere-
tete. Szülõföldünk, szeretett Szé-
kelyföld, ma is csodálatos, népei ma
is jó magyar emberek, mint egykor,
a csúf trianoni békediktátum elõtt.
Szomorú viszont a tény, hogy fõ-
ként a fiatalok körében egyre töb-
ben nincsenek tudatában az elõzõ-
leg leírtaknak. Sokan a kényelmes
otthonülést választják, megfosztván
magukat az együttlét örömeitõl és
tájaink ismeretétõl. Mert bizony,
nem elég szülõföldünket szeret-
nünk, ismernünk is kell ám, a két
dolog egybevág, már-már elválaszt-

hatatlan, mert aki igazán szereti a környéket, ahol született
és él, az törekszik annak megismerésére is. Június 4-én, a bé-
kediktátum 91. évfordulóján szeretettel vártunk mindenkit,
örömmel töltött el, hogy szép számmal vágtunk neki a 60
km-es útnak. Mindenki odafigyeléssel volt nemzeti színeink
iránt, a résztvevõkön látszott, hogy mi is hajtja a két kereket
– onnan legbelülrõl. Útközben jólesõ érzéssel töltött el min-

ket a néhány bátorító dudálás az aszfalt világából, amihez vé-
ve jobbra és balra gazdag napfényben mosolygott ránk a ko-
ra nyári természet. Elsõ hosszabb megállónk Farkaslakán,
13 km-re Székelyudvarhelytõl volt, Erdély egyetlenegy tria-
noni emlékmûvénél. Itt a huszonnégy résztvevõ elõször el-
mondta a Magyar Hiszekegyet, azt a négy sort, amit a Vitézi
Rend a zászlajára tûzött. Minden faluban megálltunk egy em-
lékhelyen: legtöbbnél a világháborúkban elhunyt nemzettár-
sak emlékhelyei voltak. A falvakról ismertetõ írás hangzott el,
melyet figyelemmel követtünk. A helyiek mindenhol bizalom-
mal, érdeklõdéssel voltak irántunk, hiszen most már második
alkalommal volt, hogy nemcsak a várost fogta át a trianoni

megemlékezés, hanem kisebb telepü-
lésüket, ami hajdanán rengeteg hazafit
adott közösségünk védelmére.

A Fennvaló gondoskodásával: a
természet által, másodpercnyi pon-
tossággal érkezett biciklis csapatunk
Székelyudvarhely központjába, az
emlékezés kezdetére. A Millenni-
um-oszlopnál egybegyûlt, a rossz idõ-
járással mit sem törõdõ közösség is a
harangszóra csendesedett el, amikor
mi is megérkeztünk.

v. Joó Lóránd, T.V.R.,
Udvarhelyszéki Vitézi Szék
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Magyar ünnep Tasnádszarvadon

(Petri Mór: A megifjodás varázsigéje)
Új zarándokhellyel gazdagodott a partiumi magyar pant-

heon: 2011. július 10-én a Történelmi Vitézi Rend támogatá-
sával emléktáblát avattak Tasnádszarvadon (Szatmár me-
gye, valamikor Szilágy vm.) a település nagy szülöttje, dr.
Petri Mór tiszteletére a helyi református templomban. A
Történelmi Vitézi Rend Észak-erdélyi törzskapitánya, vitéz
Kocsis László örömmel fogadta a kezdeményezõ vitéz Bik-
falvy György v.hdgy ötletét, aki mind a szervezésben, mind
az ünnepség lebonyolításában oroszlánrészt vállalt. Régi
álom vált valóra a Tasnádszarvadi Református Egyházköz-
ség számára is, hiszen Petri Mór szellemi öröksége példaér-
tékû a mai partiumi magyar ifjúság elõtt is. Megmagyarázha-
tatlan, hogyan, miért merülhetett feledésbe az ember, aki-
ben Ady Endre magyartanárát, az egykori Szilágy vármegye
fõtanfelügyelõjét, megannyi verseskötet szerzõjét tisztelhet-
jük. Fõ mûve a hat vaskos kötetbõl álló Szilágy vármegye
monographiája, amely tudományos alapossága és szakszerû
összeállítása révén a mai napig megkerülhetetlen forrás-
munka a történészek kezében.

Az ünnepségen a T.V.R.Észak-Erdélyi Törzsszékének
tagjai díszõrséget álltak az istentisztelet alatt. Velünk ünne-
pelt a T.V.R. Észak-Erdélyi kincstárnoka, v. Bordás István,
aki v. Bódis Károly mb. hadnaggyal képviselte a Margittai
Széket, de kiemelt vendégek voltak a Petri család ma élõ ro-
konai: vitéz Török Ádám, a Történelmi Szent Lázár Katonai
és Ispotályos Lovagrend magyarországi nagyperjele, vala-
mint testvére, Török Béla. V.Nagy Sándor esperes igei szol-
gálata és a szomszédos gyülekezetek lelkipásztorainak kö-
szöntõ szavai után v.Bikfalvy György hdgy ismertette Petri
Mór életútját, kiemelve annak aktuális vonatkozásait. Az
önkéntes adományokból készült emléktábla, amire egyik

rendtársunk kedves felesége saját kezûleg véste bele a betû-
ket. Az emléktábla leleplezés elõtt a helybeli fiatalok vers-
mondása gyönyörködtette a gyülekezetet, majd a leleplezést,
koszorúzást fényképek készítése követte. A Történelmi Vi-
tézi Rend Észak–Erdélyi Törzsszéke részérõl v. Kocsis Lász-
ló tkp. koszorúzott. Elhelyezte koszorúját a Margittai Szék
részérõl v. Bordás István és v. Bódis Károly mb.v.hdgy. Az
esemény szeretetvendégséggel zárult, melyen oklevelet ve-
hettek át, akik adományaikkal hozzájárultak az emléktábla
elkészítéséhez. Az arra utazó nemes szívû rendtársak térje-
nek be Tasnádszarvad református templomába, s szánjanak
pár percet fõhajtásra Petri Mór elõtt, hisz imádságos sorai
nekünk is üzenik: a trianoni átkot legyõzõ varázsszert össze-
tartásnak hívják!

ifj. Geréb Miklós VRNT
Fotó: v. Berei Károly

ERDÕVIDÉKEN JÁRT A MAGYAR  SZENT
KORONA  MÁSOLATA – 2011. JÚLIUS 24.

Az erdõvidéki Miklósvár írásos említésének 8oo. évfordu-
lója alkalmából a Magyar Szent Korona Egyesület díszõrsé-
ge kíséretében érkezett elõször Barótra, majd Miklósvárra a
Magyar Szent Korona hiteles másolata. A magyar korona-
õrök díszõrsége mellett a Történelmi Vitézi Rend Bardoc-
Miklósvárszéki szervezetének székkapitánya, hadnagya, va-
lamint két-két zászlótartó és VRNT-s vitézek álltak díszõr-
séget a Kárpát-medence magyarságának történelmi-területi
együvé tartozásának szimbóluma elõtt. A július 24-én Mik-
lósváron tartott ünnepi szentmise fõcelebránsa és szónoka,
Msgr. Tamás József segédpüspök az alkalomhoz méltó, fel-
emelõ szavai a beavató korona elõtt, mely Magyarország ko-
ronázott királyainak a tényleges hatalmát biztosította, Szent
István királyunkra emlékezett. Kiemelte, hogy a keresztény
hitet nemcsak a maga életébe ágyazta bele, de közkinccsé
tette egész népe számára. „Keresztény hitünk igen nagy bi-
zonyság számunkra. Globalizálódó világunk próbálja kiszo-
rítani az istenhitet a társadalomból, az emberek szívé-
bõl.”Amikor 18o5-ben Napóleon elérte Bécs városát, egyik
tanácsadóját megkérdezte, hogy mi legyen a magyarokkal?
A válasz az volt:„Nagyon tisztelik õseiket, vedd el ennek a
népnek a múltját, s csinálhatsz vele bármit.” Ezt akarja ez a
világ elvenni, értékeinket, hagyományainkat. Történelmi
példaként hozta fel Stuart Mária, a skót királynõ szabadság-
harcos vértanúságát, aki a kínpadon az utolsó szó jogán eze-
ket mondotta:„Ha most kivennék az én szívemet és felnyit-
nák, nem találnának mást benne, csak ezt: SKÓCIA!” Mek-
kora szeretetet foglalt magába ez az egyetlen mondat! Így
kell mindenki a saját népének értékeit a szívében hordozza,
ahogyan tették a mi õseink is, akik kincseiket hûségesen
õrizték és átörökítették számunkra. Ezt teszik ma is a Ma-
gyar Szent Korona méltó utódai, akik hisznek és tesznek
magyarságunk feltámadásáért.

v. Benkõ Emõke Bardoc-Miklósvárszék szkp.

„Minden magyar ember szava

Ha egy lenne: Fogjunk össze!

Szép Hazánkat szedjük össze!

Sziklatömbbé alakuljon

Egész ország, Magyarország!

Mi forrasztja újra össze?

Mi lehet a bûvös erõ,

A varázsszer? – Összetartás,

Összetartás, szent szövetség.

Nincs más varázs: egyakarás.
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Tisztesség adassék… IV. Vitézi Találkozó – 2011
A tiszteletadás és emlékállítás jegyében rendeztük meg

augusztus 25-28. között a Történelmi Vitézi Rend Erdélyben
szervezett évi találkozóját, amelyen a Rend magyarországi
képviselõi, az Észak-Erdélyi Törzsszék és a Székely Törzs-
szék tagjai egyaránt részt vettek. A találkozó és a megbeszé-
lések helyszíne a szépvízi Kishavas panzió volt, innen indul-
tak a résztvevõk az emléktábla-avatásokra, illetve megláto-
gatni a csíkszentmiklósi mûemléktemplomot, a csíksomlyói
kegyhelyet, valamint Sepsiszentgyörgy és Parajd mûemlé-
keit. Augusztus 28-án a Rend magyarországi képviselõi v.
Hunyadi László országos fõkapitány vezetésével, valamint v.
Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya és v. Kocsis
László, Észak-Erdély törzskapitánya részt vettek a kolozs-
vári szék zászlószentelésén a Szent Mihály templomban.

Vitézi Találkozó Szépvízen. A Történelmi Vitézi Rend
Székely Törzsszéke szervezésében minden évben augusztus
26-a körül Vitézi Találkozóra kerül sor, mely arra emlékez-
tet, hogy a román ’átállás’ után a Vörös Hadsereg egységei
ekkor lépték át Úz-völgyénél a magyar határt, a jól szerve-
zett Árpád-vonalat, és az elkövetkezõ napokban a Kárpátok
keleti átjáróiban, az ojtozi, Úz-völgyi, gyimesi átkelõkben
nagy emberáldozatokkal járó, heves összecsapásokra került
sor a magyar és szovjet csapatok között… és Erdély fejét az
„ár jaj, elborította”.

A Találkozó célja ugyanakkor a különbözõ székek tevé-
kenységének a megismerése, a tapasztalatok kicserélése, az
Erdély országos törzsszék további fõbb rendezvényeinek a
megtervezése. A Rend fontosnak tartja a történelmi múlt
emlékeinek minél alaposabb megismerését is, ezért a részt-
vevõk minden évben meglátogatják a találkozó színhelyéhez
közel esõ mûemlékeket, és a tiszteletadás jeléül az emlékhe-
lyeken koszorúznak. Idén a csíkszentmiklósi mûemléktemp-
lomot tekintették meg Nagytisztelendõ Gergely Géza espe-
res vezetésével. Megcsodálták az épületegyüttes legrégibb
részét képezõ tornyot, amelyrõl Köpeczi Sebestyén József
ezt írta: „Ez egyike a legszebb és leghatalmasabb XV. száza-
di gótikus tornyoknak”, megnézték a templomot körülvevõ
várfalat, a gótikus támpilléréket, a barokk átépítésû temp-
lomhajót és szentélyt. Az egyházközség képviselõi a hagyo-
mányos székely vendégszeretet szellemében, v. Szabó Balázs
csíkszentmiklósi lakos, a Történelmi Vitézi Rend tagja kez-
deményezésére kürtõskaláccsal és pálinkával kínálták a Ta-
lálkozó résztvevõit. Ezután a Találkozó képviselõi kihasznál-
ták a lehetõséget, hogy újból részesüljenek a csíksomlyói
kegyhely szent kisugárzásából, a Mária-szobor megérintésé-
vel járó kegyelembõl.

Emléktábla-avatás Sepsiszentgyörgyön. Augusztus
26-án, pénteken a Rend erdélyi törzsszékének szervezésé-
ben vitéz dálnoki Veress Lajos vezérezredes tiszteletére em-
léktáblát avattunk Sepsiszentgyörgyön, a rangos katonai ve-
zetõ szülõházával szemben elhelyezkedõ Kónya Ádám Mû-
velõdési Ház városközpont felõli falán. Az emléktáblát v.

Hunyadi László fõkapitány és v. Lázár Elemér Erdély orszá-
gos törzskapitánya leplezték le, majd a történelmi magyar
egyházak képviselõi áldották meg. V. Nagy Zoltán törzsszé-
ki szkp. ismertette dálnoki Veress Lajos életét és tevékeny-
ségét, dr. Veress Emõd, a család leszármazottja olyan jelen-
tõs mozzanatokat emelt ki a magyar katonai pálya egyik leg-
kiválóbbja tevékenységébõl, amelyek feledésbe merültek.
Dr. v. Ambrus Ágnes törzsszéki hadnagy pedig azokat az ér-
tékeket hangsúlyozta v. dálnoki Veress Lajos példaértékû
életébõl, melyek ma legfontosabbak a keresztény és nemzeti
értékeket ápoló Történelemi Vitézi Rend számára is a haza
iránti hûséget, az autonóm döntésekre való képességet, a bi-
zakodást a legnehezebb körülmények között is, valamint a
kitartást a nemzet sorskérdéseit legfontosabbnak tartó v.
Horthy Miklós kormányzó mellett, akit nagyrabecsült, és
akire felnézett. Sztakics Éva és Bálint József alpolgármeste-
rek az emlékhelyek állításának fontosságát emelték ki beszé-
dükben. Köszönetet mondtak a Történelmi Vitézi Rendnek,
hogy Sepsiszentgyörgy egyik elfelejtett nagy alakja is elfog-
lalhatta méltó helyét a történelmi emlékezetben. A tisztelet-
adást az emlékezés koszorúinak az elhelyezése zárta. Az em-
léktábla-avatás után a Találkozó résztvevõi megtekintették
Sepsiszenrgyörgy történelmi városközpontját, jelentõs mû-
emlékeit, majd szakszerû idegenvezetéssel meglátogatták a
Székely Nemzeti Múzeumot.

Koszorúzás Csíkszentmártonban. A Csíkszépvízre veze-
tõ út közben a Vitézi Találkozó résztvevõi megálltak Csík-
szentmártonban és koszorút helyeztek el az augusztus 28-án
felavatandó emlékmûnél, amelyet a Magyarországra 1944
augusztusában betörõ Vörös Hadsereg elleni védõharcok
hõseire emlékezve a Történelmi Vitézi Rend Békés megyei
alcsoportja, a Szent György Lovagrend Békés megyei prio-
rátusa és Csíkszentmárton község önkormányzata állított.
Az emlékmû alkotója vitéz lovag Füredi Gábor fafaragó mû-
vész, a Békés megyei alcsoport hadnagya, a Szent György
Lovagrend Békés megyei priorja.

Emléktábla-avatás Parajdon. Augusztus 27-én Parajdon
avattunk emléktáblát vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos vezér-
ezredes, honvédelmi miniszter, katonai szakíró tiszteletére.
A „kiváló katona, a leghumánusabb honvédelmi miniszter”
életét v. Nagy Zoltán törzsszéki szkp. ismertette, majd Bokor

Sándor polgármester azt emelte ki beszédében,
hogy a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház falán elhe-
lyezett emléktábla – a névadó Petõfi Sándor mel-
lett – a parajdiakat és az idelátogatókat egyaránt
emlékeztetni fogja a dicsõ magyar múltra és an-
nak nagyjaira. Dr.v.Ambrus Ágnes törzsszéki
hdgy. azt hangsúlyozta beszédében, hogy a szé-
kelység körében milyen nagy súlya volt a történe-
lem során a katonáskodásnak, ezért nem véletlen,
hogy a katonai pálya iránti vonzalom megmaradt
a XX. században is. Olyan katonai vezetõk kerül-
tek ki soraikból, mint v. dálnoki Miklós Béla, v.
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dálnoki Veress Lajos és v. nagybaczoni Nagy Vilmos. Az em-
léktáblát v. Hunyadi László országos fõkapitány és v. Lázár
Elemér Erdély törzskapitánya leplezte le, Fehér Márton ró-
mai katolikus plébános és Kántor Attila református lelkész
áldotta meg. Az emléktábla-avatást a szovátai 15. Mátyás
Huszárezred Hagyományõrzõ Lovascsapatának részvétele
és a parajdi fúvószenekar alkalomhoz illõ zenéje tett ünne-
pélyesebbé. Az ünnepséget Parjadon is az emlékezés koszo-
rúinak elhelyezése zárta.

Vitézi zászlószentelés Kolozsváron. Augusztus 28-án a va-
sárnapi szentmise keretében a kolozsvári Szent Mihály
templomban Kovács Sándor fõesperes felszentelte a Törté-
nelmi Vitézi Rend Kolozs-
vári Székének zászlaját. A
rend jelenlévõ, mintegy öt-
ven tagja – közöttük v. Hu-
nyadi László fõkapitány, v.
Lázár Elemér Erdély or-
szágos tkp. v. Kocsis Lász-
ló, Észak-Erdély tkp. és v.
Tokay Rozália kolozsvári
szkp. – a szentmisét köve-
tõen csoportképet készí-
tett Mátyás király szobra
elõtt. Az eseményen egyet-
len kolozsvári magyar mé-
dium tudósítója sem jelent
meg, annál nagyobb szám-
ban jelentek meg a román
újságokéi, akik a másnapi, hétfõi számokban magyarellenes
hangulatot keltve uszítottak a Történelmi Vitézi Rend,
Horthy Miklós kormányzó, a kolozsvári és az erdélyi vitézek
ellen. Az egyik kolozsvári lap, zavart keltve, a Magyar Gárda
alakulatot ábrázoló fényképpel illusztrálta tudósítását, ezt
átvette az egyik országos televíziós csatorna is, és országos
szinten félretájékoztatott. Több helyi újságban zsidógyilkos-
nak, háborús bûnösnek aposztrofálták Horthy Miklós kor-
mányzót. A Stiri de Cluj c. lap ezt a valótlanságot állította:

„Történészek írják, hogy Horthy Miklós aláírására, az Ausch-
witz-Birkenau-i táborokban 40.000-50.000 zsidót gyilkoltak
meg.” A Magyarok Világszövetsége – a Találkozót követõen –
tiltakozott a Vitézi Rendnek és alapítójának, Horthy Miklós
kormányzónak a besározása ellen, és felhívta a nemzetközi
közösség figyelmét a magyarellenességnek erre a megenged-
hetetlen megnyilvánulására. A történelmi emlékezetet építõ
Vitézi Találkozó zárásaként v. Lázár Elemér, Erdély országos
törzskapitánya köszönetét fejezte ki Sepsiszentgyörgyön v.
Nagy Zoltán, v. Bordás Attila, v. Erdélyi Béla rendtársaknak,
Parajdon v. Bocskai Istvánnak, v. László Jánosnak, v. Berecki
Domokosnak, Kolozsváron v. Tokay Rozália székkapitány-
nak, akik sokat tettek a Találkozó sikeréért.

Dr.v. Ambrus Ágnes kp.szkp

Október 6-i megemlékezés Kézdivásárhelyen
A Kézdiszéki Történelmi Vitézi Rend október 6-án részt

vett a kézdivásárhelyi székely katonanevelde elõtt emelt Hõ-
sök Emlékmûvénél szervezett ünnepségen, és elhelyezte az
emlékezés koszorúját az emlékmûnél. A kézdivásárhelyi
Önkormányzat által szervezett ünnepségen a résztvevõk a 13
Aradon kivégzett honvédtábornok és Batthyány Lajos, a Bu-
dapesten vértanúhalált halt elsõ magyar miniszterelnök elõtt
tisztelegtek, ugyanakkor fejet hajtottak a háromszéki hõsök
és áldozatok elõtt is. A Történelmi Vitézi Rend tudatában

van annak, hogy 1849-ben Háromszéken is folyt a leszámo-
lás: a másfél éves önvédelmi harc bukása után, augusztusban
és szeptemberben beszedték a fegyvereket, a nyomozószer-
vek egymás után tartóztatták le a szabadságharcosokat és kí-
sérték a brassói fellegvárba, majd onnan Nagyszebenbe, ahol
a leghírhedtebb katonai bíróság mûködött. Háromszékrõl
200-nál több szabadságharcos szenvedett börtönbüntetést,
több forradalmárt ítéltek halálra, s csak késõbb változtatták
börtönbüntetésre az ítéletet. Szenvedett a nép is, napiren-
den voltak a házkutatások, a kihallgatások. Kézdivásárhely
külön hadisarcot fizetett. Sokan emigráltak, hogy a rémura-
lom csapásaitól szabaduljanak, és ébren tartsák a szabadság-
harc szellemét. Arról is megemlékeztek a céhes városban,
hogy az aradi tizenhárom vértanú közül a tíz római katolikus
vallásúnak és az október 6-ra virradó éjszaka katolizált
Damjanich Jánosnak a vigasztalója és utolsó útra kísérõje
Sujánszky Euszták volt, aki a kézdivásárhelyi kantai gimnázi-
umban tanított 1839 és 1841 között.

Október 23-i megemlékezés
2011. október 23-án részt vettünk a Kézdivásárhelyen, a

Szabadság-szobor elõtti téren szervezett ünnepségen, s ko-
szorúztunk. Azokra emlékeztünk, akik 1956-ban Magyaror-
szágon fegyvert fogtak egy szabad, független, demokratikus
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ország megteremtéséért, de azokat is megidéztük, akik Er-
délyben és Háromszéken 1956-ban az anyaországra tekintve
megmozdultak, akik szervezkedni kezdtek, mert akkor is azt
érezték: egységes a magyar nemzet. És ha a test megmozdul,
a karnak is mozdulnia kell, még ha le is vágták azt. 1956-ban,
a megfélemlítések ellenére – a felsõháromszékiek közül is
sokan rokonszenveztek a magyarországi forradalommal.
Többen részt vettek a Szoboszlay-féle összeesküvésben,
amelynek terve egy közös, román–magyar állam megvalósí-
tása volt, s amely az etnikai feszültségeket szüntette volna
meg, felszéámolta volna a kommunista diktatúrát. Az össze-
esküvõk azt álmodták, hogy a két forradalom egyszerre gyõz
a két országban, ezzel létrejön a konföderáció. De a szervez-
kedést – a besúgóknak köszönhetõen – leleplezték, a magyar
forradalmat pedig a szovjet csapatok leverték. És követke-
zett itt is, ott is a kegyetlen megtorlás. Az összeesküvésben
részt vett a Kézdivásárhely melletti Torjáról Ábrahám Ár-
pád róm.katolikus plébános, akit társaival együtt golyó általi
halálra ítéltek. A magyar forradalommal való szolidarizáló
szervezkedések, ill. más koholt vádak miatt Felsõ-Három-
széken a bukás után több római katolikus papot és gazdaem-
bert elítéltek. A forradalom leverése után a megtorlás itt is

kegyetlen volt, az áldozatok száma nagy. Halál, börtön, Du-
na-delta, kényszermunka, szenvedés, betegség, nyomor kö-
vetkezett. A családtagokat munkahelyeikrõl elbocsátották,
hátrányos megkülönböztetésben részesítették, a bebörtön-
zöttek élete a szabadulás után is torzóban maradt. Az
1956-osokra 1989-ig nem szabadott figyelni, hõstettükre, ál-
dozatukra nem lehetett emlékezni. Hivatalos megítélésük-
ben még a rendszerváltás után sem következett be egyértel-
mû változás. Nem rehabilitálták õket. A Történelmi Vitézi
Rend kötelességének tartja minden évben megemlékezni a
kivégzettekrõl, a bebörtönzöttekrõl és meghurcoltakról.

Dr. v. Ambrus Ágnes kp.szkp.

Rövid hírek
Magyar állampolgárok a Szentegyházi Hagyományõrzõ

Huszáregyesület tagjai és családjaik, összesen 97-en. Csík-
szeredában tették le a magyar állampolgársági esküt Ma-
gyarország honvédelmi minisztere elõtt.

Magyar állampolgárok lettek a Szentegyházi Gyermek-
kórus Tagjai és családtagjaik, összesen 600 fõ.Csíkszeredá-
ban tettek esküt a magyar konzul elõtt.

Nagykároly. Örömmel tájékoztatjuk rendtársainkat, hogy
a Történelmi Vitézi Rend nagykárolyi, ill. Nagykároly környé-
ki tagjai internetes naplót nyitottak, amelyet ezúton ajánlunk
Rendünk valamennyi tagjának szíves figyelmébe. A blog ala-
pú oldalt azért hoztuk létre, hogy egyfelõl megismerjenek
bennünket, a tevékenységünket, másfelõl dokumentálhassuk
a helyi jellegû eseményeket. Úgy a rendi tagok számára, mint
az érdeklõdõ „külsõs” olvasó számára hasznos lehet, ha ilyen
formában is érzékeli, látja jelenlétünket a világ bármely pont-
járól. A honlap teljes anyagát a Történelmi Vitézi Rend tagjai
és (fõképp) sajtóosztálya számára felhasználhatónak nyilvá-
nítjuk, magyarul: szabad a fenn levõ írott anyagot és fényké-
peket rendi célokra letölteni és használni.

A napló az alábbi címen tekinthetõ meg: http://nagyka-
rolyivitezek.blogspot.com/  Rendtársi szívélyes üdvözlettel

Ifj. Geréb Miklós VRNT, MTh

Az 56-os mártírokra emlékezõk

Búcsú Hajdó István tb.fõesperestõl
(1942–2011)

Százhetven paptársa temette július 11-én Székelylen-
gyelfalván, Orbán Balázs szülõfalujában. Márton Áron ta-
nítványa volt, õ is szentelte pappá. Sokan, na-
gyon sokan szerették õt. Temetésére meg-
számlálhatatlanul sokan érkeztek Erdélybõl,
Magyarországról, Felvidékrõl és Délvidékrõl
is. A Magyarok Világszövetségének Elnöksé-
gét Borsos Géza és vitéz Tokay Rozália kép-
viselte. Hajdó Istvánnal egy nagy magyar ha-
zafi távozott közülünk. Halála elõtti napok-
ban otthonában, Magyarország konzuljának
jelenlétében letette a magyar állampolgári
esküt, és így magyar állampolgárként távo-
zott az élõk sorából. Õ, aki magyar állampol-
gárként született, és hazáját soha nem hagyta
el. Emlékére idézzünk egy részletet emléke-
zetes, 2005. május 14-én, a Csíksomlyói Búcsú szentmisé-
jén mondott prédikációjából:

Márai Sándor mondja el az Õrszem címû írásában: Az õr-
ségben álló, ha valaki közeledik, felkiált: Állj! Ki vagy? S addig
nem engedi közel, amíg nem tudja, mi a jelszó. Mi, akik ki-
sebbségi sorsban élünk, mindannyian õrszemek vagyunk.
Minden hozzánk közeledõnek kiáltsuk: Állj! Ki vagy?- És csak

azt engedjük magunkhoz közel, aki tudja a jelszót. Erdélyi lé-
tünk hármas jelszava:

– A HIT, ez Szent István király öröksége. Adjuk mindenki-
nek tudtára, hogy ezt a földet kard szerezte meg, de a magasba
emelkedett, keresztbe vetett hitünk õrizte meg.

–ANYANYELVÜNK a második jelszónk,
mert ma is veszély fenyegeti. Ajkunk úgy mond-
ja, mint egy szent esküt: „a szót nem adjuk,
csak, ha nyelvünk vele tépik.”

– AUTONÓMIA, ez a harmadik jelszavunk.
Amikor ezt a szent kérésünket tárjuk fel, teljesen
érthetetlen, hogy a körülöttünk élõ nemzetek,
akik szent István koronájának védnöksége alatt
növekedtek nagy nemzetté, ezt a szót, autonómia
– nem szeretik hallani. Szívvel-lélekkel támo-
gatnunk kell a Duna Televízió kezdeményezését,
hogy az Autonómia nevû adó létrejöjjön, és ta-
nítson meg arra minden kételkedõt, hogy az ön-
rendelkezés nem más, mint meghirdetése annak

az isteni jognak, hogy mi testvérek vagyunk és szeretetben
együtt kell élnünk. Azt is jelenti, nekünk nem kell a másé, de a
miénkrõl nem mondunk le. Mindenféle más utat megígérnek
nekünk, de mi érezzük és tudjuk, hogy holnapunk, jövõnk,
megmaradásunk csak ezen az úton lehetséges. …Olyan veze-
tõkre van szükségünk, akik reményt hoznak és vigyáznak a re-
ménybõl élõ nemzetünkre.” MVSZ sajtószolgálat.
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FELVIDÉK

2011. szeptember 24-én a magyar nemesi családok Nobi-
litas Carpathiae (ideiglenesen elszakított) felvidéki civil
szervezete Érsekújváron lovegrendek és társadalmi szerve-
zet részvételével emléktáblát avatott gróf Forgách Ádám
(1601–1681) egykori érsekújvári várkapitány tiszteletére.

Legfõbb feladata a nemzetépítés
Vitéz Tokay Rozália neve, akit barátai,

ismerõsei csak Csöpinek szólítanak, elsõ-
sorban a kolozsvári Szent Kamill Otthon
létrehozása által vált ismertté. Olyan er-
kölcsi értékeket hozott magával
családjából, melyek alkalmassá tették
küldetése vállalására: „Légy büszke, hogy
Isten magyarnak teremtett, szolgáld és
védjed nemzeted, amíg szíved utolsót
dobban!” – ez volt édesanyja szellemi ha-
gyatéka, melyet eddigi élete során soha el
nem felejtett. Személyes életsorsa, a meg-
próbáltatások – az ötvenes években gyer-
mekbénulási járvány következtében jobb
lábára megbetegedett – még inkább elkötelezik a Jóisten,
közössége, nemzete, sorstársai szolgálatára. Ifjúkori álmait
kezdetben a mûvészetek területén valósítja meg: megtanul
csellózni, írogatni kezd, majd a fafaragás területén mûveli a
„fába vésett költészetet.” A kilencvenes évek után valósul
meg igazi álma a maradandó alkotások létrehozásával. Ko-
lozsvár tetején, a Csillagvizsgálón telket vásárolt saját költsé-
gén, és építeni kezdte a magyar mozgássérültek számára a
Szent Kamill szociális intézményt. Öt év áldozatos munkája
során, állami támogatás nélkül, örökös támadások célke-
resztjében 2oo1-re elkészült a betegek, kórházak, ápolók vé-
dõszentjérõl elnevezett Szent Kamill Otthon. Az épületben

a két-ágyas, fürdõszobás helyiségek 52
rászoruló beteg ember gondozását te-
szik lehetõvé. V. Tokay Rozália cselek-
võ szeretete ezzel nem ért véget. Azt is
tudta, hogy nemzetet építeni csak úgy
lehet, ha a fiatalokra, a jövõ nemzedé-
kére fordítja a legnagyobb gondot. Lel-
liszi Szent Kamill mondása szellemé-
ben:”Szíveteket kezeteken hordozzá-
tok!”– a 2oo7-es alapkõ letétele után
ma már állnak a Szent Erzsébet leány-
anya otthon falai is, amely befogadja
majd a leányanyákat is gyermekeikkel
együtt. Ahogyan Csöpi vallomásából
tudjuk, mindez hitbõl és áldozatot kö-
vetelõ sok-sok munkából született meg.

„Hinni kell abban, hogy nem vagyunk egyedül, bízni kell az
isteni gondviselésben. A szeretetet nem mondani kell, ha-
nem gyakorolni.” – ez a hitvallás nagy dolgok megvalósításá-
ra  kötelezte és kötelezi el ma is  v. Tokay Rozáliát.

1990-ben létrehozta a Magyar Mozgáskorlátozottak Társa-
ságát. Felvételt nyert a Magyarok Világszövetségébe, mely-
nek 2012-tõl erdélyi országos elnöke. A történelmi Vitézi
Rend Kolozsvár Széke Ezüst Nemzetvédelmi Keresztjével ki-
tüntetett vitézi hadnagya. 2002 novemberében Róma kamillá-
riánus rendje kitüntetésben részesítette, 2004-ben pedig a
Máltai Lovagrend vette soraiba Pozsonyban.

v.Benkõ Emõke

V. Tokay Rozália, Ilona asszony és Kû Lajos VRNT
társaságában, Budapesten, a vitézavatás után

2011. július 29. NYITRA – Szent László emlékmise a
nyitrai várban!  MENJÜNK MINÉL TÖBBEN!

A Szent Emmeriám püspöki székesegyházban apostoli
lovagkirályunk nyitrai halálának 916.évfordulója alkalmá-
ból ünnepi szentmisét mutat be a felvidéki magyar csalá-
dokért Õexcellenciája DR. MÁRFI GYULA a Veszprémi
Fõegyházmegye érseke és Fõtisztelendõ GYURCSÓ
ZOLTÁN a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynö-
ke. Az ünnepélyes eseményre Nyitrára viszik Magyaror-
szágról az Árpád-házi magyar szentek csontereklyéi közül
Szent István király, Szent Erzsébet és Szent Margit csont-
ereklyéit.

A magyar szentek ereklyéit elkíséri nyitrai útjára Szent
György lovag csontereklyéje is.

A Szent László Emlékmisére hívó jelmondatunk: Egyek
vagyunk az Istenben és a testvéri összetartozásban!

Az ünnepséget megelõzõ latin nyelven bemutatott szentmise
keretén belül Mons. Gyurcsó Zoltán plébános, esperes, a
Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke megszentel-
te a Nobilitas Carpathiae új zászlaját." Az ünnepi rendez-
vény csúcspontja gróf Forgács Ádám emléktáblájának lelep-
lezése volt, melyet Mons. Mag. Gyurcsó Zoltán nyitrai püs-
pöki helynök és Dr. vitéz Práznovszky Miklós, a Nobilitas
Carpathiae civil szervezetének országos elnöke közösen vé-
gezte. Az emléktábla leleplezésére az érsekújvári történelmi
eseményeket követõ 350 év múltán került sor. Az emléktáb-
lát Gyurcsó Zoltán püspöki helynök szentelte meg, majd azt
követõen Berényi Dávid a megemlékezés jellegének megfe-
lelõen Dobó István esküjét adta elõ. Az érsekújvári kálvária
elõtti ünnepség koszorúzással végzõdött, amelyen az egyház
képviselõi, valamint megjelent lovagrendek és társadalmi
szervezetek vettek részt, többek között a Történelmi Vitézi
Rend Tatai Alcsoportjának képviselõi. Bõvebben: http://
www.nobilitas.sk/HTML%20Nobilitas/HU/HTML% 20No-
bilitas/Cinnost%20hu
/20110924%20Ersekuj-
var%20hu/20110924%
20Ersekujvar%20hu.htm
(Felvidék.ma)
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2012. február 24. „Adjátok vissza a hegyeimet!” – gróf
czegei Wass Albert-emlékestet tartottunk Érsekújvárott. A
Nobilitas Carpahiae civil szervezet ezzel a rendezvénnyel be-
kapcsolódott a debreceni Egyesült Magyar Ifjúság 2003. évi
kezdeményezésére évente megrendezendõ egész Kár-
pát-medencét átõlelõ 25 órán át tartó felolvasásba, amelyen
az erdélyi író és költõ mûveibõl hangzottak el részletek. Az
idén immár ötödik ízben tartott megmozduláson
nem csak érsekújvári, hanem a térségbõl összegyûlt Wass Al-
bert-tisztelõk is részt vettek. Hegedûs Gergely András az

Egyesült Magyar Ifjúság nevében a következõket írja: „A
magyarságnak pedig egyre nagyobb szüksége lesz erre a teremtõ-
erõre, teremtõképességre. A körülöttünk vajúdó világban
ugyanis nem marad más választásunk, mint visszatérni a Wass
Albert, Nyírõ József, Fekete István, Tamási Áron és a többi nagy
szellemóriásunk által kinyilvánított értékekhez: a földhöz, az
emberi közösségekhez, a teremtõ, építõ, alkotó munkához és a
természettel, Istennel összehangolt létezéshez".Az érsekújvári
tartalmas, lélekemelõ Wass Albert-emlékest a Szózat el-
éneklésével ért végett. Dr. v. Práznovszky Miklós orsz elnök

2012. március 25, Borsi.  II.Rákóczi Ferenc születésének
336. évfordulóján emlékeztünk

A Sárospataktól a határt képezõ Ronyva-patak túloldalán
kevesebb, mint 10 km-re fekvõ Borsiban, II. Rákóczi Ferenc
Magyarország vezérlõ fejedelme szülõfalujában évrõl-évre
megemlékeznek születése napjáról (1676. március 27.). Az
idei ünnepségen is, amelynek ünnepi szónoka vitéz Patru-
bány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke volt,
ágyúszó hirdette a 336 évvel ezelõtti örömhírt: fiú született. A
Borsi Önkormányzat, a II. Rákóczi Fe-
renc Polgári Társulás, valamint a hely-
béli CSEMADOK nagyszabású ren-
dezvényén – melyen a híradások szerint
részt vett a falu apraja-nagyja –, szinte
vég nélkül sorjáztak a koszorúzó felvi-
déki és magyarországi szervezetek. A
koszorúzók között ott volt az Aranycsa-
pat Alapítvány küldöttsége is, melyet a
sokszoros magyar válogatott labdarú-
gó, Kû Lajos VRNT vezetett. (MVSZ
sajtószolgálat)

Az ünnepséget Kovac Mária borsi polgármester nyitotta meg.
Két nyelven – szlovákul és magyarul elhangzott ünnepi köszöntõjé-
ben „Isten hozta Önöket Borsiban!“ - szavakkal üdvözölte az egy-
begyûlt közönséget. Mindenkinek kellemes napot és tartalmas él-
ményt kívánva kihangsúlyozta, hogy a II. Rákóczi Ferenc szülõ-
házánál megtartott mai megemlékezést a Rákóczi által vezetett
szabadságharc „Cum Deo pro Patria et Libertate” jelszava alatt
rendezték meg. Célja, hogy a környék szlovák, ruszin és magyar la-
kosai együtt emlékezzenek meg közös történelmük e kimagasló sze-
mélyiségérõl úgy, ahogy vezérlõ fejedelmünk egyesítette ezeket a
nemzetiségeket forradalmi zászlaja alatt. A polgármesterasszony
külön napirendi pontban méltatta a megjelent vitéz Kiss Imre ér-
demeit a borsi kastély egy részének felújításában. Elmondta, hogy
a Szent Korona Szövetség országos elnöke húsz millió forint értékû
munkát végzett el a szövetség tagjai önzetlen segítségével és ezt a te-
vékenységet a továbbiakban is szeretnék folytatni. A II. Rákóczi

Ferenc szülõháza felújításán tanúsított
érdemeiért a polgármester asszony java-
solta, hogy a község vitéz Kiss Imrének
díszpolgári címet adományozzon, amit
a megjelent közönség egyetértéssel és
nagy ovávióval fogadott.

Dr. v. Práznovszky M.
A Történelmi Vitézi Rend nevében

a megemlékezésen koszorút helye-
zett el v. Monostory Marcell és v.
Bacskó György v.hadnagyok. (É-K.
Magyarország Törzsszék.)
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BUDA TÖRZSSZÉK
2011. augusztus 20. A Százhalom-

battán megrendezett Szent István-na-
pi ünnepségen helyi rendtársaink
v.Horváth László tb. tkp. vezetésével
szolgálatot adtak a a Szent Korona
másolatának kíséretével, õrzésével.
Ehhez a rendezvényhez kapcsolódott
törzsszékünk is.

2011. szeptember 10. Recsk. A
munkatáborban elhunytakra, ill. az itt
szenvedõkre emlékeztünk. A rendez-
vény egyik fõ szervezõje a Recski Szövetség elnöke, a 90. éve
felé járó v. Krasznay Béla tb. helyettes fõkapitányunk volt.

2011. szeptember 11. Kenderes. A Kormányzó úr újrate-
metésének évfordulója. Törzsszékünk tagjai is szolgálatot
adtak a díszõrségben.

2011. szeptember 17. Belvárosi Plébánia Templom. A
2011. évi Vitézavatás idõpontja és helyszíne.

(Bõvebb képes beszámoló az újság 3. oldalán .)
2011. október 23. vasárnap, Budapest II. ker. Széna tér.

Az I. és II. kerületi önkormányzatok közös 56-os megemlé-
kezése. E rendezvény a T.V.R. Buda Törzsszékének köz-
ponti megemlékezése is. Hagyományosan Rendünk adja a
zászlók melletti kiállást, a díszõrséget.

2011. október 23. vasárnap 14 óra, Corvin köz. Történel-
mi zászlókkal, rendi egységben és öltözékben jelentünk meg
a Corvin-közi srácokra emlékezve.

2011. november 4. Pest, Buda, Közép-Magyarország Ke-
let és Nyugat Törzsszékeinek hagyományos közös megemlé-
kezése az Újköztemetõ 301-es parcellájánál.

2011. november 26. szombat 15 óra, Budavári Mûvelõdési
Ház. Buda Törzsszék õszi állománygyûlése.

2012. január 7-én (szombaton) 10:00 órakor a Honvéd
Palotaõrség ünnepélyes szolgálatba állása kezdõdött a Bu-
dai Várban, a Sándor palotánál. Fõkapitány úr felhívása:
„2012. január 7-tõl a Honvéd Palotaõrség veszi át a Köztársasá-
gi Elnöki Hivatal protokolláris õrzését a kormányõrségtõl. A
„Vitézséggel és hûséggel!” jelmondatú palotaõrök feladata lesz a
budai várban a köztársasági elnöki zászló fel- és levonása, vala-
mint az õrség ellátása a Sándor-palota déli és nyugati kapujánál.
A katonák emellett díszõr- és díszjárõr-szolgálatot is ellátnak. A

2–2 díszõr egy órán keresztül teljesít szolgálatot, majd dobszóval
kísért õrségváltás következik. Naponta a 12 órai váltás után
mintegy 10 perces fegyveres alaki bemutatóra kerül sor a Szent
György téren. Fegyverük az 1895M Mannlicher ismétlõkara-
bély, nikkelezett szuronnyal ellátva, míg a parancsnokok és a fel-
vezetõk 1861M gyalogsági szablyát viselnek. A palotaõrök a dí-
szelgésre kialakított „Tihany” típusú díszelgõ egyenruha csizmás
változatát viselik majd. Az egyenruhán a köztársasági elnöki kis-
címer jelzi a katonák hovatartozását.”

Köszönetemet fejezem ki a január 21-i és a március 15-i
Békemenet résztvevõinek. A Történelmi Vitézi Rend több,
mint 400 fõvel képviseltette magát. Úgy gondolom és tapasz-
talatom is az, hogy díszes, alakzatban történõ megjelené-
sünk sok honfitársunknak adott erõt, ill. Rendünkhöz mél-
tóan álltunk ki az ország és kormányunk mellett.
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2012. február 4. Mány,
református templom. Ren-
dünk központi eseménye,
több TSZK részvételével.
Az ünnepség-sorozat után
mányi vendéglátásra és kö-
tetlen beszélgetésre hívtak
a szervezõk. (Beszámoló az
É-Dt.TSZK eseményeinél.)

2012. február 11. Turul
szobor (XII. ker. Nagye-
nyed u. – Böszörményi út
sarok). A KDNP meghívta
Rendünket a Kitörés-megemlékezésére; rendi öltözékben,
nagy számban jelentünk meg az eseményen.

Buda TSZK. évek óta gondozza a Normafa közelében ta-
lálható 3 ismeretlen honvéd sírját, akik a kitöréskor estek el.
Sírjukat minden év februárjában megkoszorúzzuk .

2012. február 11. Stefánia Palota. A Magyar Vitézek Báljá-
nak idõpontja és helyszíne. Kellemes-szép környezetben, ha-
gyományokat õrizve, szinte meghitt hangulatban ünnepeltünk
együtt: több, mint 280 rendtársunk, barátunk tisztelõink és
kedves meghívottak. Reméljük, jövõre újra találkozunk!

2012. február 12. vasárnap 14 óra, Farkasréti Temetõ. Vi-
téz Radnóczy Antalra emlékeztünk, a Vitézi Rend ötödik Fõ-
kapitánya születésének 100. évfordulóján. A fõbejárattól
rendezett alakzatban vonultunk néhai Fõkapitány úr sírjához.
Vitéz Hunyadi László fõkapitány úr tartott emlékbeszédet.

2012. február 17. Attila Hotel. (1039 Bp. Attila u. 20.)
Tûzharcosok emléktáblájának újraavatása. Házigazdánk
nemzetes Bárdosi Ferenc úr megmentett egy tûzharcosok
emlékére állított emléktáblát, melyet a Hotel falába építte-
tett be; ennek tartottuk az újraavatását. Az ünnepség után a
Dobogókõ együttes koncertjét hallgathattuk. Házigazdánk
kötetlen beszélgetésre is hívott bennünket, mellyel nagy
örömmel éltünk is.

BOCSKAI, DÍSZMAGYAR,
MAGYAROS MENYEGZÕI RUHÁK

– MAGYAROS RUHÁK A
NÁSZNÉPNEK!

www.szecsenyimaria.hu

ARCHÍVUM

A Történelemi Vitézi Rend archívuma számára
köszönettel fogadunk fényképeket,

rajzokat, képeslapokat, tábori levelezõlapokat, személyes
dokumentumokat a katonaéletrõl.

Postacím:
Történelmi Vitézi Rend Egyesület
1095 Budapest, Soroksári út 46.



2012/1. VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 27

2012. február 18. Belvárosi Plébánia Templom. Erzsé-
bet-híd pesti hídfõje „Horthy mise”. Fõszervezõ a Horthy
Miklós Társaság. Ökumenikus ünnepi megemlékezést tar-
tottunk vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó halálá-
nak 55. és fia, István kormányzó-helyettes halálának 70. év-
fordulója alkalmából a budapesti Belvárosi templomban.

2012. február 23-án a Kommunizmus áldozataira emlé-
keztünk a XXII, Pest TSZK.-béli rendtársainkkal együtt.

A beszámolót összeállította v. Béres Ferenc tkp.

DÉLVIDÉKI TÁJAKON
Nándorfehérvár 555. évforduló!

1456. augusztus 4. – Világra-szóló gyõzelem a török fölött
– Déli harangszó!

A gondviselés jóvoltából 5 napos, felejthetetlen Délvi-
déki körúton vehettem részt, mely egy valóságos történelmi
idõutazás volt, a római kortól napjainkig: Temesvár, Ga-
lambóc, Szendrõ, Pétervárad, Eszék és a többi, számunkra
oly kedves várak és városok megtekintése mellett mégis
Nándorfehérvár nekünk – és az egész keresztény világnak –
jelentõs. Különösen felemelõ érzés volt, hogy a nándorfe-
hérvári gyõzelem 555. évfordulója alkalmából a Történelmi
Vitézi Rend koszorúját én helyezhettem el az emlékmû-
vön. A koszorúzás, majd a Himnusz eléneklése után bejár-
tuk a sok csatát látott impozáns várat. Szívbõl kívánom,
hogy egyszer mindenki részese lehessen ezeknek a csodás
élményeknek!

v. Madaras Ágnes  v. hdgy
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PEST TÖRZSSZÉK
Vitéz Nárai János érseki tanácsos – gyémántmisés!

Vitéz Nárai János érseki ta-
nácsos ny.lelkész 2011. június
12-én ünnepelte 60 éves papi
jubileumát és mutatta be
„Gyémántmiséjét.” A szent-
misét a Történelmi Vitézi
Rend Pest törzsszékének szá-
mos tagja tisztelte meg jelenlé-
tével.

A szertartás és az ünnepség
felemelõ volt! Vitéz Nárai Já-
nos nemzetes rendtársunk a
szentmise után „Gyémántmi-
sés áldásban” részesített ben-
nünket. Áldását küldte Ren-

dünkre és minden rendtársunkra!
A Magyarok Istene éltesse még sokáig Hazánk és Egyhá-

zunk javára!
v. Hunyadi László fõkapitány,   v. Turba László tkp.

Vitéz Nárai János, érseki tanácsos

Adonyban született 1921. június 27-én. Érettségi vizsgát
Székesfehérváron tett. Katonai szolgálatot teljesített Ko-
máromban és a frontra került. Három alkalommal is fogsá-
got szenvedett, harmadik alkalommal 1945-ben szabadult.
Ezt követõen a Mûszaki Egyetem hallgatója lett. Székesfe-
hérvárott szentelték pappá 1951. július 29-én. Káplán Szé-
kesfehérvárott, 1953-ban Budapest-Albertfalván, 1955-ben
Budapest-Remetekertvárosban és még ebben az évben Bu-
dapest-Máriaremetén teljesített szolgálatot. 1959-ben püs-
pöki tanácsra szabadságra ment. 1959-ben Székesfehérvá-
rott, 1961-ben Érd-Tusculánumban, 1962-ben Remete-
kertvárosban kisegítõ. 1965–1982 között papi mûködési en-
gedélyét megvonták, sõt kongruáját is. Szolgálat alóli fel-
mentését kérte. Ezért különbözõ helyeken dolgozott. Kecs-
keméten a Talajerõ Vállalatnál ellenõr. Azután a Felsõfo-
kú Gépipari Technikumban vállalhatott állást. Két év múl-
va Budapesten, a Sérült Gyermekek Intézetében gondnok
és felügyelõ. Munka mellett a Mûegyetem anyaggazdálko-
dási fakultásán diplomát szerzett és az Egészségvédelmi és
Biztonságtechnikai Intézetnél oklevelet. Végül az Autó-
közlekedési Tanintézet vizsgabizottságának fõelõadója
lett. Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye intézte
visszatérését a papi szolgálatba, így 1982-ben kisegítõ
Bp-Felsõ-Krisztinavárosban. 1989-ben Paskai László bíbo-
ros hivatalosan kinevezte káplánnak Bp-Óbuda fõplébáni-
ára. 1996-ban nyugállományba vonult. 1997-ben kisegítõ
Bp-Újpest Kertvárosban és különbözõ budapesti plébániá-
kon. 2001-tõl Bp-Külsõ Váci úton, Szent Mihály plébánián
nyugdíjasként kisegítõ. Ez idõ alatt 10 éven át a Regnum
Marianum kápolnába rendszeresen járt szentmisét bemu-
tatni. 2001-ben ünnepelte aranymiséjét és érseki tanácsosi
címmel tüntették ki. Székesfehérvári évei alatt mûvészi
adottságai folytán az egyházmegyei múzeum segédõre is.
A Székesfehérvári Egyházmegye templomainak restaurá-
lását irányította, sokszor végzett manuális munkát is. Al-
bertfalvára azért került, mert a Mûegyetem rajzóráit láto-
gatta, bár nem hivatalosan. 1995-ben részt vett a nemzet-
közi zarándoklaton Lourdes-ban, amelyet a Máltai Lovag-
rend szervezett. Ennek egyik lelki vezetõje volt és a záró
ünnepségen megkapta a Máltai Jelvény Aranykereszttel

kitüntetést. Két éven át a Máltai Szeretetszolgálat lelkésze is
volt.

2010. szeptember 25-én a belvárosi Fõplébánia templom-
ban vitézzé avatták.

2011-ben gyémántmisés.
(Angyalföldi Szent Mihály Plébánia)

Idézünk érseki tanácsos úr levelébõl:
Kedves László Rendtársam, Jóakaróm, Barátom!
„Elõször is megköszönöm a gyémántmisémen való rész-

vételeteket! Nem tudom eléggé kifejezni a boldogságomat
és örömömet, hogy képviseltettétek magatokat! Nekem Ti a
legtöbbet jelentettétek! Isten áldjon érte Benneteket! – Azó-
ta egy kisség meggyengült az egészségem, (igaz, 91 éves va-
gyok!), de továbbra is hûséggel szolgálok Isten dicsõségére,
Hazám és a lelkek javára. („Usque ad mortem” – „a halálo-
mig”.)… Sokak számára példaadó érzéseket táplálna annak
tudata, hogy pap is lehet „vitéz”!…

VITÉZAVATÁS
A 2012. évi VITÉZAVATÁST Budapesten

szeptember 22-én tartjuk
a Belvárosi templomban
(Erzsébet híd pesti hídfõ).

Avatandók gyülekezése:
9:00 órakor a bejáratnál.

A meghívottak elfoglalják helyeiket:
9:00–9:45

Bevonulás: 10:00 órakor.

Vállalok levéltári kutatásokat megbízás alapján.
Katonai, ’56-os, illetve megfigyelési ügyekben.
A Történelmi Vitézi Rendbe való felvételhez;
’56-os Emlékéremhez; Családtörténethez.

A felkutatott anyagról digitális másolatot, hiteles másolatot készítek,
igény szerint.

Saját adatbázisomban lévõ adatokról hiteles másolatokat készítek.

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

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

VÁROM MEGKERESÉSÉT, HÍVJON BIZALOMMAL!
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ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
Emlékezés a hortobágyi

kitelepítésekre

A Hortobágyi Kényszermunkatá-
borokba Elhurcoltak Egyesülete szer-
vezésében 2011. június 25-én Horto-
bágyon a kommunista rezsim által
végrehajtott kitelepítések áldozataira
emlékeztek. A rendezvény kezdetén a
résztvevõk megkoszorúzták a 33-as
fõút mellett, a kitelepítettek emlékére
vasúti sínekbõl felállított Hortobágy

Emlékkeresztet. A 12 egykori láger túlélõi táboruk nevének
elhangzásakor külön koszorút helyeztek el. A Történelmi
Vitézi Rend nevében v. Pintér Kornél észak-dunántúli törzs-
kapitány, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség orszá-
gos elnöke, v. Fekete Ferenc Zoltán területi székkapitány és v.
Bacskó György v. hdgy. által vezetett vitézi egység koszorú-
zott A hortobágyi ökumenikus templomban ezt követõen
tartott megemlékezés elején a megjelenteket v. Eötvös Péter,
a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egye-
sületének elnöke köszöntötte, majd Dr.Kenyeres Imre mon-
dott beszédet, felelevenítve az ott töltött sanyarú évek bor-
zalmait. Az ünnepség végén az egyházak képviselõi meg-
szentelték és megáldották a templom belsõ oldalán elhelye-
zett emléktáblákat, melyeket a túlélõk megkoszorúztak.

Vitézi eskütétel, Baj, 2011. július 9.
Vitéz Pintér Kornél tkp. beszédébõl:

„Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni”-
mondotta egykoron elhíresült beszédében Kossuth Lajos,
pedig nemzetünk több évezredes történelme során hányszor
megnyílt az alvilág és felözönlöttek ellenünk a Sátán szolgái.
Jöttek õk a galádság minden képében, legutóbb éppen vörös
csillaggal a homlokukon. A mindenható Isten kegyelme és
régi nagy pátrónánk, Szûz Mária oltalma azonban védelme-
zett bennünket. A magyarság megmaradt, mert a legfonto-
sabb történelmi pillanatokban mindig olyan hadvezérei vol-
tak, mint vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó, és
olyan lelki vezetõk irányították, mint a legendás székesfe-
hérvári püspök: Prohászka Ottokár. 90 esztendõvel ezelõtt,
1921.augusztus 21-én az elsõ vitézavatás alkalmával az évez-
redes magyar vitézség minden eddiginél nagyobb elismerést
kapott, hiszen társadalmi rangtól függetlenül minden ke-
resztény/keresztyén testvérünk hazafias helytállása elisme-
résre talált. A Vitézi Rend alapítója azon a napon e gondola-
tokkal köszöntötte az elsõként avatandókat:

„Vitéz BAJTÁRSAIM!Meghatottan nézek végig soraitokon.
Szeretettel üdvözöllek benneteket, mint nagy és nehéz idõk kö-
zepette fajunk legjobbjait. Melleteken a csillogó érdemrendek
idegen országok harcairól beszélnek és egy sincs közöttetek, aki-
nek hõstette magyar helységnévhez fûzõdnék. Ez mutatja leg-
jobban, hogy minket nem gyõztek le soha! A mi diadalmas fegy-
verünket nem is az ellenség, hanem saját áruló honfitársaink
orozva, hátulról ütötték ki kezünkbõl, azután meggyilkolták,
gúny tárgyává tették gyõzhetetlen, büszke hadseregünket, nevet-
ségessé a magyar vitézséget.

Áldott emlékû elsõ Fõkapitányunk, vitéz nagybányai
Horthy Miklós Kormányzó úr a bolsevizmus és annak min-
den megnyilvánulása, így a liberalizmus elleni küzdelemnek
is szentelte életét. Erre kérem Önöket most én is, de mellet-
te legyenek hûek Istenhez, szeretett Magyar Hazánkhoz,
magyar fajunkhoz és sokat szenvedett nemzetünkhöz! Isten
áldja Önöket!

A Helyi Téma újság tatai nyomtatott és online változatá-
ban is megjelent:

„Esküt tettek a vitézek

(Szerzõ: Izsáki Zsuzsanna, 2011. július 23. )
Ünnepi állománygyûlésen tették le vitézi esküjüket a baji

katolikus templomban a Történelmi Vitézi Rend észak-du-
nántúli törzsszékének várományosai. A Kárpát-hazának
mostanság egyre nagyobb szüksége van a haza szolgálatáért
munkálkodó Vitézi Rendre – köszöntötte Dinga László v.
hadnagy a megjelenteket. – Alapítónk, vitéz nagybányai
Horthy Miklós hármas célját határozta meg a rendnek: jutal-
mazni azokat, akik a világháborúban és a forradalmak idején
hazafias cselekedetükkel kitûntek, megtartani a legjobba-
kat, biztosítani a hõsök nemzetségének fennmaradását, vé-
gül bennük és utódaikban a magyar fajnak olyan hatalmat
biztosítani, amely rettentõ erõvel sújt le minden felforgató
állam- és nemzetellenes törekvésre. Legyetek méltóak erre a
szép örökségre, hogy régi fényben adhassátok mindezt to-
vább utódaitoknak.

Vitéz Hunyadi László fõkapitány is szólt az esküttévõk-
höz: „Olyan címert hordhattok a szívetek fölött, mely leg-
alább ezer év keresztény nemzeti múltját szimbolizálja. A
magyarnak küldetése, hivatása és kötelessége mindezt õriz-
ni, védeni.” – A várományosok ezt követõen ünnepélyesen
letették esküjüket, majd Pozsgai Csaba plébános vezetésével
együtt imádkoztak nemzetünkért. A lélekemelõ hangulatot
Robozné Schõnfeld Zsuzsanna, tatai alpolgármester orgo-
namuzsikával, vitéz Hermann László és vitéz Lipovniczky
Kázmér énekszóval kísérte.”
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A kócsújfalui láger egykori rabjainak találkozója

Tiszafüred Önkormányzata 2003 óta évente megszervezi
a városhoz tartozó Kócsújfaluban az egykori hortobágyi ki-
telepítettek találkozóját. 2011. augusztus 13-án kilencedik
alkalommal gyûltek össze a Kápolna-alap melletti téren
Kócspuszta kényszermunkatáborának rabjai, hogy megem-
lékezzenek az 1950. június 23–án kezdõdött szörnyûségek-
rõl. A nemzetidegen kommunista hatóságok ezen idõpont-
tól 2.500-nál is több családot hurcoltak lágerekbe, akik közül
626-an a kócspusztaiban raboskodtak. A találkozót Pintér
Erika, Tiszafüred polgármestere nyitotta meg, majd Ékes Jó-
zsef a Nemzeti Fórum alelnöke, országgyûlési képviselõ ele-

venítette fel a bolsevista rezsim embertelenségét. A rendez-
vényen megjelent Varga Mihály Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje is. A megem-
lékezés végén elhangzott W. Balassa Zsuzsanna egykori kite-
lepített megrendítõ „Hortobágyi Imádság”-a, a táborok ne-
vének említésekor a túlélõk egy-egy mécsest helyeztek el az
emléktáblánál. A koszorúzáskor v.Pintér Kornél észak-du-
nántúli törzskapitány, a Magyar Vidék Országos 56-os Szö-
vetség országos elnöke és v.Fekete Ferenc Zoltán ter.szkp. he-
lyezte el a kegyelet virágait. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegyék
állományait v. Bacskó György, v. Monostory Marcell és v.Gál
Csaba vitézi hadnagyok vezetésével számos rendtárs képvi-
selte.

A Veszprém vármegyei alcsoport hírei

2011.április 16. Veszprémben a Laczkó Dezsõ Múzeum-
ban „KATYN – tömeggyilkosság, politika, erkölcs” címmel nyílt
kiállítás, melyet köszöntött Dr.Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes és Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság
nagykövete is. A szovjet bolsevizmus embertelenségét ken-
dõzetlenül bemutató kiállítást Dr.Konrad Sutarski, a Ma-
gyarországi Lengyelség Múzeum- és Levéltárának igazgató-
ja, valamint Agnieszka Pomaska lengyel parlamenti képviselõ
nyitotta meg. Dr.Navracsics Tibor elmondta, hogy „Katyn
esszenciálisan jelenítette és jeleníti meg a kommunizmus min-
den barbarizmusát, embertelenségét és tisztességtelenségét”. A
megnyitón a Veszprém vármegyei alcsoport számos tagja
megjelent

2011. május 6-án a T.V.R. Veszprém m. Alcsoportja, a
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Veszprém m. szer-
vezete és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlé-
kéért” Alapítvány meghívására v. Tóth Károly politikai el-
ítélt, Csonka-Magyarország legidõsebb hagyományõrzõ hu-
szárkapitánya „ÜZENET – és mégis élünk” címû életrajzi mû-
vének veszprémi bemutatóját rendezte meg. Az 1948-ban
emigrációba kényszerült hazafi kiemelkedõ érdemeket szer-
zett az 50-es évek hazai nemzeti ellenállásának szervezésé-
ben, ezért távollétében már 1952 óta körözték a kommunista
hatóságok. Egyik magyarországi látogatása alkalmával letar-

tóztatták és 15 év börtönbüntetésre ítélték, ahonnan 1967.
Március  7-én szabadult.

2011.május 29. Veszprém vármegye számos településén
képviseltette magát a T.V.R. a Magyar Hõsök Napja tisztele-
tére rendezett ünnepi megemlékezéseken, így többek között
Veszprémben a Vörösmarty téri, I. világháborús emlékmû-
nél, az Alsóvárosi temetõben és a Komakút téri II. világhá-
borús emlékmûnél, majd a Szent Mihály Székesegyházban
bemutatott szentmisén is. Az alsóvárosi temetõben Némedi
Lajos alpolgármester mondott beszédet, majd Fõtisztelendõ
Nagy Károly VRNT. kanonok, a Székesegyház plébánosa
imádkozott hõseinkért. A megemlékezéseken a Veszprém
vármegyei alcsoport számos tagja megjelent.

2011. június 3. Az alcsoport, a Magyar Vidék Országos
56-os Szövetség Veszprém m. szervezete és „Az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány meg-
hívására Dr.Pákh Tibor jogász, fordító, politikai elítélt
„1956 – Adósságszolgálat és jóvátétel” címmel tartott nagy si-
kerû elõadást. Az 1945 után szovjet hadifogságot megjárt, az
1956.október 25-i Kossuth téri sortûznél megsebesült, majd
a Csermanek-Kádár diktatúra idõszakában évekre bebör-
tönzött jogász 1989 elõtt a nemzeti ellenzék meghatározó
alakja volt. Elõadásában tételesen kimutatta az egykori
Szovjetunió hatalmas összegû pénzügyi adósságát Magyar-
országgal szemben, melyet a magyar kormányok azóta sem
érvényesítettek.

2011. június 4. és 5.A Nemzeti Összetartozás Napján
Veszprém vármegye számos településén megemlékeztek a
trianoni diktátum 91. évfordulójáról. Veszprémben a Kos-
suth utcán Trianon 91. évfordulóján dalok, szavalatok, és
visszaemlékezések segítségével 91 perces emlékmûsort tar-
tott a JOBBIK, majd Nagytiszteletû ifj. vitéz Hegedûs Lóránt
református lelkész emlékezett a Kárpát-medence, a magyar-
ság, és a magyar lélek szétszabdalására. Veszprémben a Vö-
rösmarty téri I. világháborús emlékmûnél elsõként a Mozaik
Érdekvédelmi Egyesület, majd Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tartotta megemlékezését. Az utóbbi
rendezvény ünnepi szónoka Kovács Miklós, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt. A nemzeti rendez-
vényeken az Alcsoport több taggal megjelent.

2011. szeptember 2. Az Alcsoport, a Magyar Vidék Orszá-
gos 56-os Szövetség Veszprém m. szervezete és „Az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc emlékéért” Alapítvány meg-
hívására vitéz Szarka János 1956-os halálraítélt, Kosd dísz-
polgára, „A Forradalom Hõse” kitüntetõ cím tulajdonosa
elõadással egybekötve mutatta be könyveit. Az „ Isten és Ha-
za” , a „Válogat a világ” és a „ Három fél szív” címû kötetek a
szerzõ verseit, közéleti írásait tartalmazzák a börtönévektõl
egészen a közelmúltig.

2011. október 7. Az elõzõekben felsorolt szervezetek
könyvbemutatót tartottak Veszprémben. Kanyár Erika, a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém m. tagozatá-
nak alelnöke, a gyakorló gyorsírás világbajnoka „Sváb Gol-
gota” és „Profán Passió” c. mûveibõl a kommunista diktatúra
alatti szenvedések sokaságát ismerhette meg a hallgatóság.
A szerzõ a saját családja sorsán keresztül is bemutatta a ma-
gyarországi németség háború utáni tragédiáját.

2011. október 22. Lovason a Református templom oldalán
elhelyezett 56-os emléktáblánál tartották az 1956-os Forra-
dalom és Szabadságharc 55. évfordulójával kapcsolatos
megemlékezést. Ünnepi beszédet Dr.Huszár Pál VRNT.
egyetemi tanár, a Dunántúli Református Egyházkerület fõ-
gondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
világi elnöke mondott. A hazafias rendezvény koszorúzással
zárult, a Történelmi Vitézi Rendet v. Pintér Kornél tkp. és
v.Eckert Emil v. alhgy. képviselték.
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2011. október 23. Az Alcsoport az elmúlt évekhez hasonló-
an a M.V.O. 56-os Szövetség bajtársi közösségével közösen
emlékezett az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. év-
fordulójára. A Veszprém Megyei Rendõrkapitányság épüle-
tében elhelyezett emléktáblánál Dénes János 56-os elítélt,
volt országgyûlési képviselõ, a Kõbányai Gyógyszergyár
1956-os Munkástanácsának elnöke mondott ünnepi beszé-
det. Az ünnepi mûsorban v. Juhász Antal elõadásában Tiha-
nyi Tóth László: ”A népfelkelõ halála” c. verse hangzott el. Az
ünnepség végén Veszprém Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a M.V.O. 56-os Szövetség, a T.V.R., a Munkástanácsok
Veszprém Megyei Szövetsége, az Ukrán Kisebbségi Önkor-
mányzat és a JOBBIK képviseletében helyeztek el koszorú-
kat.

Az évfordulón Zirc várososában v. Pintér Kornél tkp, a
M.V.O. 56-os Szövetség országos elnöke volt az önkormány-
zati ünnepség szónoka. A megemlékezés végén Kun László
VRNT. közép-dunántúli székkapitánnyal közösen helyezték
el a kegyelet koszorúját. Veszprém vármegyében e napon
többek között Balatonfûzfõn, Várpalotán, Pápán és Balato-
nalmádiban is képviseltette magát a Történelmi Vitézi
Rend, Veszprémben v. Radnai József és Szegedi Mária László
VRNT, Balatonfüreden v. Eckert Emil v. alhgy. és v. Spring-
mann Mihály koszorúztak.

2011. november 12. Veszprémben tartotta második félévi
állományülését az Alcsoport, melyet személyes részvételével
v.Hunyadi László fõkapitány úr is megtisztelt. A fõkapitányi
köszöntõt és Kun László VRNT. közép-dunántúli szkp. tájé-
koztatóját követõen v.Pintér Kornél tkp. tartott beszámolót,
ismertette és értékelte az Alcsoport tevékenységét.

2011. november 25. Az Alcsoport és a M.V.O. 56-os Szö-
vetség Veszprém m. szervezete a balatonakali temetõben v.
Németh László egykori közép-dunántúli székkapitányra em-
lékezett. A 2004.november 24-én Hadak Útjára lépett rendi
tisztségviselõ sírjánál v. Pintér Kornél tkp, a M.V.O. 56-os
Szövetség országos elnöke elevenítette fel a magyarság szol-
gálatában is példás életutat. Bejelentette, hogy az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulójára megjelente-
tik v. Németh László – hagyatékból elõkerült – börtönverseit.

2012. január 6. Az Alcsoport, a M.V.O. 56-os Szövetség
Veszprém m. szervezete és „Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc Emlékéért” Alapítvány elõadással egybekötött
könyvbemutatót tartott Veszprémben. Balogh Elemér író,
újságíró, a mártír Dr. Brusznyai Árpád emlékének ajánlott
„A tanár úr” c.kötetét mutatta be a jeles számban megjelent
érdeklõdõnek. Balogh Elemér a mártírrá vált Dr.Brusznyai
Árpád tanítványa volt, aki a siralomházból kijuttatott zseb-
óráját a mai napig õrzi.

2012. január 9. Kivégzésének 54. évfordulóján Dr.Brusznyai
Árpád ógörög, latin és történelem szakos tanárra, a Veszp-
rém Megyei Forradalmi Tanács mártírhalált halt elnökére
emlékeztek két rendezvényen is a megyeháza elõtti Brusz-
nyai Árpád Emlékmûnél. A megemlékezéseken az Alcso-
port jelentõs létszámmal volt jelen.

Veszprém vármegyei elismerések

Dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere a
honvédelem ügye érdekében huzamos idõn át végzett ki-
emelkedõ tevékenysége elismeréséül Nemzeti Ünnepünk,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55.évfordulója al-
kalmából a Honvédelemért Kitüntetõ Cím II. osztályát ado-
mányozta vitéz Pintér Kornélnak, a Magyar Vidék Országos
56-os Szövetség országos elnökének, a Történelmi Vitézi
Rend Észak-Dunántúli TSZK. törzskapitányának, valamint
Maléter Pál Emlékérmet adományozott vitéz Ambrus Ár-
pád, egykori 1956-os fegyveres nemzetõrnek.

Jubileumi megemlékezés 1956-ról

A Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség 2011. október
14-én Balatonfüreden rendezte meg az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 55.évfordulójával kapcsolatos központi
ünnepségét. A rendezvényre Németországból, Nagy-Britan-
niából, az Egyesült Államokból és Argentínából is érkeztek
bajtársak, vendégek.

A megjelenteket dr.Bóka István, Balatonfüred polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ köszöntötte. Külön kiemel-
te : „Nem kell tartani attól, hogy a ma már hivatalos rangra
emelkedett megemlékezések maguk alá temetnék 1956 hõsei-
nek hagyatékát.”

„Valami most sem egészen úgy van, ahogy lenni kéne, de ma
már úgy tûnik, így kell elmennünk.” – hangsúlyozta az ünnepi
szónok, v. krasznai Krasznay Béla ny. ezredes, a Történelmi
Vitézi Rend tb.h.fõkapitánya, a Recski Szövetség országos el-
nöke. A beszédek után a Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar
tagjai: Kolti Helga színmûvész és Kalló Zoltán Henrik prímás
adtak mûsort, hazafias és irredenta dalokkal, versekkel felele-
venítve a boldog békeidõk Magyarországát. A M.V.O. 56-os
Szövetség Országos Elnöksége 1956 szellemi örökségének
megõrzéséért és a magyarságnak tett szolgálatáért a
M.V.O.56-os Szövetség 1956-os Jubileumi Érdemrend kitün-
tetését posztumusz adományozta v. Németh László 56-os politi-
kai elítéltnek, egykori közép-dunántúli székkapitánynak, a
M.V.O. 56-os Szövetség alapító elnökének, Dr. Képíró Sándor
m.kir. csendõr századosnak az argentínai magyar emigráció-
ban végzett kimagasló nemzetszolgálatáért, a magyarság érté-
keinek megõrzéséért. Igaztalanul meghurcolták, megkeserí-
tették élete utolsó éveit, de „Isten kiragadta az õt ok nélkül
gyûlölõk karmaiból”. Szintén halála után részesült elismerés-
ben Major Tibor 56-os szabadságharcos, az Egyesült Államok-
ban 1962-ben létrehozott Hungária Szabadságharcos Mozga-
lom alapító elnöke és Fõtiszteletû Dr. Dömötör Tibor 56-os sza-
badságharcos, az amerikai Szabad Magyar Református Egy-
ház püspöke, az Amerikai Magyar Szövetség elnöke.

Személyesen vette át elismerését Dr. Boross Péter volt mi-
niszterelnök, 1956-ban a Budapesti Forradalmi Bizottság és
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az Értelmiségi Forradalmi Tanács tagja, Dr. Bóka István or-
szággyûlési képviselõ, Fónay Jenõ 56-os halálra ítélt, a Széna
téri szabadságharcosok parancsnok-helyettese, Dénes János
volt országgyûlési képviselõ, 56-os politikai elítélt, az egykori
Kõbányai Gyógyszergyár Munkástanácsának elnöke és Ki-
rály B. Izabella, volt országgyûlési képviselõ is. Elismerésben
részesültek a T.V.R. alábbi tisztségviselõi és tagjai: v. Hunya-
di László fõkapitány, v. krasznai Krasznay Béla ny. ezrd,
tb.h.fõkap., v. Dékány Ágoston otkp., v. Imre László Európai
TKSZ. tkp., a Szent László Lovagrend h. fõkapitánya, v. Haj-
dú Szabolcs 56-os szabadságharcos,tkp., v. Szanyó Árpád tkp,
v. Béres Ferenc tkp., Dr. v. Zétényi Zsolt a Nemzeti Jogvédõ
Alapítvány kuratóriumának elnöke, a háborús bûnökkel igaz-
talanul megvádolt Dr. Képíró Sándor védõügyvédje, v. Bozó
József, a Szent László Lovagrend magyarországi tartomány-
fõnöke, v. Ambrus Árpád egykori fegyveres nemzetõr, vitéz

Doni Antal 56-os szabadsághar-
cos, vitéz Szarka János 1956-os
halálraítélt, a honvédelmi mi-
niszter elõléptetését kapta.

Tolnainé v. Szabó Eta v.hdgy.,
a Vitézi Tájékoztató fõszerkesz-
tõje, v. Eckert Emil a Veszprém
m. szervezet elnöke, 1956-ban a
veszprémi Fémfeldolgozó Válla-
lat Munkástanácsának elnökségi
tagja, v. Springmann Mihály or-
szágos alelnök, v. Fekete Ferenc

Zoltán szkp.,a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnöke, Kun
László VRNT. szkp., v. Juhász Antal, v. Radnai József, v. Józsa
Sándor egykori fegyveres nemzetõr, v. Szegedi Mária László
egykori fegyveres nemzetõr, v. Kovács János a Tolna m. szer-
vezet elnöke, v. Sz. Kovács Ferenc szkp., a Fejér m. szervezet
elnöke, v. Kustos János Kálmán v.alhgy., a Zala m. szervezet
elnöke, v. oroszi Marton György 56-os szabadságharcos, a Ba-
ranya m. szervezet elnöke, v. Mayer Ferenc Sándor v.alhgy, a
Szent Korona Szövetség Veszprém m. elnöke. A Szövetség ki-
tüntetéseit v. Pintér Kornél országos elnök és v. Dömötör Zoltán
ügyvezetõ elnök adták át.

Az 1861-ben alapított Szent László Társaság és Rend lo-
vagkeresztjét vitéz Imre László h.fõkapitány, a T.V.R. Euró-
pai TKSZ. törzskapitánya adományozta v. krasznai Krasznay
Béla és v. Pintér Kornél részére. A T.V.R. nevében v. Hunyadi
László fõkapitány kegyeleti emléklappal tisztelgett néhai Dr.
Képíró Sándor m.kir. csendõr százados emléke elõtt, melyet
Argentínában élõ leánya, Képíró Magdolna úrhölgy vett át.
Az elismerések átadása után dr. Boross Péter volt miniszter-
elnök rövid köszönõ beszédében gratulált a szervezetnek a
kitüntetésekben is kifejezõdõ arculat kialakításához. Az ün-
nepséget közös bajtársi ebéd zárta.

A beszámolót összeállította vitéz Pintér Kornél tkp.

Ezen az eseményen adta át v. Pintér Kornél tkp. úr a
Szent László Társaság 1863. évi jegyzõkönyveit, névsorait egy
kötetben v. Imre László tkp úr-
nak, a Szent László Társaság
és Rend h. fõkapitányának, aki
elmondta, hogy a Szent László
Társaság és Rend archívumá-
ban ez a legrégebbi dokumen-
tum. „A jó Isten rendelése, hogy
a 2.-os gimnazista koromban
vett könyvet 2011-ben átadhas-
sam a Szent László Katonai
Társaság és Rend egyik vezetõjé-
nek!” – mondta tkp.úr.

V.T.

2011. augusztus 14.

„Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát!”

A Magyar királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred
Hagyományõrzõ Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend
Észak-Dunántúli Törzsszéke ezrednapi megemlékezést tar-
tott Székesfehérváron, a Gyalogezred egykori laktanyájá-
ban. Ünnepi beszédet mondott: Dr. v. Ravasz István alezre-
des úr.

A koszorúzás Tatán, a Vaszary János Általános Iskola te-
rületén, a Gyalogezred egykori II. zászlóaljának épülete
melletti emlékoszlopnál volt.

1956-os megemlékezések

2011. nov. 22-én lepleztük le Pázmándon, a Történelmi
Emlékparkban a pázmándi születésû „Pesti Srác”, Onestyák
László (1938. július 28.–kivégezték 1958. november 22.) emlék-
kövét, 1958-as kivégzésének évfordulóján. Az 1938-ban született
fiatalember már az októberi harcok kezdetén csatlakozott Wág-
ner István fegyveres csoportjához, velük vett részt a szovjet csa-
patok elleni harcban. November 6-áig folytatta az akkor már ki-
látástalanná váló küzdelmet. 1957. április 26-án letartóztatták,
a legsúlyosabb büntetést kapta. A kegyelmi kérvényt elutasítot-
ták. 1958. november 22-én kivégezték.

Az emlékkõ-avatáson, majd a megemlékezésen ott volt és
beszédet mondott v. Wittner Mária országgyûlési képviselõ,
1956-os halálraítélt és Tessely Zoltán, a körzet parlamenti
képviselõje. A történelmi emlékpark megálmodója vitéz
Hajdú Szabolcs elmondta: most, az ötödik emlékkõ leleple-
zésével vált teljessé a történelmi emlékpark, középen az or-
szágzászlóval. (Szabó Zoltán írása nyomán)

A megemlékezés a Mûvelõdési Házban programmal egy-
bekötött ünnepséggel folytatódott. Díszvendégeink voltak v.
Wittner Mária és Tessely Zoltán, Bicske polgármestere is, a
térség országgyûlési képviselõje.

v. Hajdú Szabolcs tb. tkp.
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2011. október 21. a pákozdi Katonai Emlékparkban
(KEMPP) ’56-os emlékpont-avatással egybekötött megem-
lékezést tartottak, avató beszédet mondott dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszter. Rendünket Székesfehérvár és kör-
nyéke vitézei képviselték.

A Tanító úr emléke:
Vitéz Szabó Istvánnak állítottak emléket a kõszárhegyiek
azzal, hogy a nemrégiben felújított kultúrház homlokzatán
kerámia dombormûvet avattak. De nem csak az emléktábla
õrzi az egykori tanító nevét, hanem a mûvelõdési házat is ró-
la nevezik el, s június elsõ hetében minden évben emlékna-
pot tartanak tiszteletére, valamint ekkor köszöntik a peda-
gógusokat is. Vitéz Szabó István 1926- és 1948 között taní-
tott Kõszárhegyen, hazáját, nemzetét szeretõ, istenfélõ em-
bereket nevelt; a tanulás megszerettetését, a tudás szüksé-
gességét az életben való boldoguláshoz. Ezt az igényt ültette
el a gyermekfejekben. Máig sokak emlékezetében maradt
meg, mint egyszerû, a történelmet tisztelõ, következetes ta-
nárember. Ezért döntött úgy a helyi önkormányzat és az
Együtt Kõszárhegyért Közhasznú Egyesület, hogy emléket
állítanak neki.

Tatai Alcsoport

Emlékoszlopot emeltek Tatán az egykori hõs katonákért
2011. május 28-án Tatán, az egykori laktanya melletti té-

ren állítottak emlékoszlopot a Magyar Királyi Szent István 3.
gyalogezred tatatóvárosi zászlóaljának tiszteletére. Az osz-
lopot a szõgyéni vitéz Smidt Róbert fafaragó ajánlotta fel a
városnak, akinek nagyapja is az ezred tagja volt.

A két világháború között a Vaszary Iskola hátsó szárnya
adott otthont a Tatán állomásozó katonáknak, akik 1942.
novemberében 980 fõvel indultak a Don-menti hadszíntérre.
A zászlóalj erõn felüli helytállása a végtelen oroszországi hó-
mezõkön az egész magyar hadseregben kiemelkedõ volt. A
980 fõbõl 1943. májusában mindössze 72-en tértek haza.

Petrozsényi Eszter színmûvésznõ édesapja emlékére is
szavalt egy verset, aki századosként, majd zászlóaljparancs-
nokként vett részt a hadmûveletekben. Õt követte a gyalog-
ezred egyik fõtisztje, a 96 éves v. békei Koós Ottó, m.
kir.szds.ny.alezrds személyes élményeit idézte fel. Avatóbe-
szédet dr. v. Ravasz István alezredes, hadtörténész, a Had-
történeti Intézet és Múzeum munkatársa mondott, melybõl
idézünk: „1917-ben, az elsõ világháború idején rendelték el,
hogy minden község emlékmûvet emeljen, s örökítse meg
mindazok nevét, akik életüket a hazáért áldozták. 1925-ben

a Hõsök Napját, május utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé
nyilvánították, amikor mindenütt ünnepi istentiszteletet ce-
lebráltak.”– Az emlékoszlop felállítását v. Dinga László
György v.hdgy, önkormányzati képviselõ indítványozta. „A
tataiak közül sokan emlékeznek az egykori katonákra, hiszen
családjaik itt élnek. A kései utódok sem feledhetik nagyapáink,
dédapáink áldozatos küzdelmét, melyet hazánkért vívtak. Itt, a
volt laktanya mellett méltó helyen áll a háromszáz éves tölgyfá-
ból faragott oszlop, mely a háború pillanatait eleveníti fel, s ta-
lapzata márványtömbbõl áll.” – mondta v. Dinga László.

A Történelmi Vitézi Rend nevében v. Hunyadi László fõ-
kapitány, v.Dinga László György és v. Smidt Róbert helye-
zett el koszorút az emlékoszlopnál. Az ünnepségen stílszerû-
en a 25. Klapa György Lövészdandár zenekara adott zenei
kíséretet és katonai indulókkal színesítette a mûsort.

v. Izsáki Zsuzsanna

Mányi Alcsoport

70 évvel ezelõtt indult a Don-kanyarba
a 2. magyar királyi honvéd hadsereg

Nem a magyarokon múlt! – A magyar hadsereg erõn felül
teljesített, harcoltak, amíg az egyáltalán lehetséges volt. A
védelemnek nem volt mélységi kiterjedése, mégis mi tartot-
tunk ki a legtovább a Don partján, tovább a németeknél és
sokkal tovább az olaszoknál. A végsõ csapást az élelem és
fegyver nélkül maradt, 40 fokos mínuszokban élõ 2. magyar
királyi honvéd hadsereg 1943. január 12-én kapta.

200 000 katona indult – kb.130 000 katona elesett. Egy ge-
neráció tûnt el… Máig siratjuk ÕKET!

Hozzászólás a következõ Vitézi Tájékoztatóban: Cseresnyés
Pál tb. tkp.

A Becsület Napja – Kitörés, 1945. február 11.

Központi eseménye a Történelmi Vitézi Rendnek: Meg-
emlékezni azokról, akik Oroszországban és Magyarorszá-
gon, Budapest védelmében az orosz iszonyatot próbálták
feltartani, leszámolva életükkel – azért, hogy a keresztényE
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Székelykapu-szentelés, Székesfehérvár
A székelykaput civil szervezetek közremûködésével, Szé-

kesfehérvár és Csíkszereda, a két testvérváros önkormányza-
tának támogatásával állították. „A székelykapu felállításának
fontos üzenete van:„Tisztelnünk és ápolnunk kell hagyomá-
nyainkat, kultúránkat és nemzeti múltunkat. Történelmi fõvá-
rosként Székesfehérvárnak ez kiemelt feladata.” – mondta dr.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Rá-
duly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere: „Egy éve ír-
tuk alá az örök idõkre szóló együttmûködést Székesfehérvár-
ral. Ezentúl a fehérváriak, ha hazatérnek városukba, lelki sze-
meik elõtt mindig látják majd Hargitát, Csíkországot, Székely-
földet.” A székelykaput Kovács Gábor csíki faragó mester ké-
szítette fiával, hargitai csertölgybõl. Vitéz Kanizsay Zsolt a
szervezés zömét végezte, a Fejér Szövetség keretén belül. A
kapu felirata: ’Miatyánk, Istenünk, Bennünk van Országod.’
– és az elmenõknek: ’Nem jöttünk mi sehonnan sem!’

Európát újra – és újból meg-
mentsék. Budapest védelme:
104 borzalmas napon át tar-
tott. Emlékezünk azokra,
akik a világtörténelem leg-
gyilkosabb ideológiájának
estek áldozatul. Tisztelet

adassék nevüknek, a katonáknak és a civileknek. Kegyelettel
hajtsunk fejet a katonák és lakosok elõtt, akik áldozataivá
váltak a II. világháború Sztálingrád utáni legnagyobb és leg-
véresebb, legkegyetlenebb városi harcának: Budapest védel-
mének, szétdúlásának, szinte megsemmisítésének. Hajtsunk
fejet a Becsület Napjának harcosai elõtt, akik kitörtek a Vár-
ból – de nem jutottak el csapataikhoz, mert levadászták, le-
mészárolták õket a budai utcákon, a hegyekben és a kitörés
teljes útvonalán. Emlékezzünk azokra a sebesültekre, ápo-
lókra és orvosokra, akiket a Budára beözönlõ szovjetek kí-
noztak és égettek meg elevenen, akiknek nem volt kegyelem.
Azokra a nõkre emlékezzünk, akiket ezek a felszabadítók
fertõztek meg, csonkítottak meg, gyilkoltak le kegyetlenül. –
Megemlékezõ ökumenikus istentiszteletet tartottunk a má-
nyi református templomban, Szabó Ferenc tiszteletes úr és
Holnapy D. Márton róm.kat.plébános celebrálásával, ál-
dás-adásával. V. Szabó Zoltán alpolgármester köszöntõjét v.
László Tibor szkp. beszéde követte, és v. Sz. Kovács Ferenc
széktartó úr, a megemlékezés egyik szervezõjének gyerme-
kei: v. Kovács Gitta, Adél és Péter szavalatai hangzottak el.
A székesfehérvári és szolnoki hagyományõrzõk reprezenta-
tív felvonulással, díszõrség-adással csatlakoztak Rendünk
Buda, Pest, Észak-Dunántúli, KÖMA Kelet, KÖMA Nyu-
gat, Kelet-Magyarországi, Nyugat-Dunántúli Törzsszékei-

nek képviselõihez és Felvidékrõl érkezett rendtársainkhoz,
mely összességében mintegy 160 fõ rendi létszámot tett ki.
Köszönet a törzsszékek és alcsoportok által a Hõsi Emlék-
mûnél és a Kitörés Emlékkövénél elhelyezett koszorúkért!
Köszönjük mindazoknak, akik segítségével e központi rendi
eseményt ez évben is megszervezhettük.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25.
Magyarországon is kevés az olyan család, ahol nem szenved-
tek a kommunista önkény tombolása, a szocialista ideológiá-
ba csomagolt brutális kegyetlenség, az ateista pökhendi vi-
lágnézet és liberális értékrend tombolásakor. „Több, mint
100 millió áldozat. A kommunisták valóban kimerítették
mind az emberiség elleni bûntett, mind a háborús bûntett,
mind pedig a béke elleni bûntett fogalmát. „Miért használ-
juk ezeket a kifejezéseket csak a nácizmus/fasizmus áldozatai,
illetve különbözõ etnikai indítékú mészárlások kapcsán”?
A kommunizmus fekete könyve, 1997.

V.T.
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG KELET TÖRZSSZÉK
Eseménynaptár

2011. áprilistól  2011. decemberig
A korábban meghatározott céljainknak megfelelõen leg-

több alegységünk immár önállóan képviseli a T.V.R-t a kü-
lönféle eseményeken, rendezvényeken. Az Isaszegi- és a Du-
naharaszti Alegységeink dicséretes szerepvállalása miatt in-
dokolt, hogy tevékenységükrõl maguk számoljanak be rendi
újságunkban. Kiemelkedõ a Sülysápi Alegység mûködése is,
mivel ottani rendtársaink egyre gyakrabban képviselik Ren-
dünket országos- és helyi rendezvényeken.

2011. ápr. 3. – Díszegységünk hagyományos részvétele
gróf széki Teleki Pál gödöllõi sírjánál.

A rendezõ Teleki Pál Egyesület évente elvárja és köszö-
nettel veszi jelenlétünket.

2011. ápr. 7. – Részvétel a Közép-európai legnagyobb ha-
gyományõrzõ rendezvényen, az 1848-as Tavaszi Emlékhad-
járaton. A hadjárat gödöllõi eseményeinek idejére Rendünk
lovasai veszik át a hagyományõrzõ bandérium parancsnok-
ságát. A gödöllõi temetõben lévõ 1848-as emlékmû mellett
nyugszik az Isaszegi Csata 6 hõsi halottja, jeltelenné vált
sírjaikra katonatemetõhöz méltó, egységes vörös márvány
sírjeleket állíttatott törzsszékünk, Varga Árpád kõfaragó

mester és fiai segítségével. A három fiú 2011-ben lett Ren-
dünk nemzetvédelmi tagozatának tagja. A felújított hon-
véd-sírokat isaszegi rendtársaink díszegysége koszorúzta
meg.

2011. ápr. 12. – Szintén évente teljesítendõ kötelességünk
a Premontrei Gimnáziumban közösen megemlékezni a Mu-
hi Csatáról és királyi bátyjáért és hazájáért életét áldozó
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Árpád-házi Kálmán hercegrõl. Ezt a rendezvényt a fiatalok
magyarságtudatának kialakítása szempontjából is rendkívül
fontosnak tartjuk.

2011. május 10. – A törzsszékünk által Gödöllõn állított
Pozsonyi Csata emlékoszlopának idõjárástól való védelme
indokolta egy, az oszlop fölé épített és rendtársaink által fel-

állított védõtetõ elkészíté-
sét. A 2010-ben félbema-
radt munkálatok befejezé-
sét jelentette a tetõ zsin-
dellyel való befedése. En-
nek a munkának oroszlán-
részét Kaiser Ferenc
VRNT rendtársunk végez-
te el. A tetõ teljes szerkeze-
tét – az emlékoszlop meg-
faragásához hasonlóan –
l.v. Füredi Gábor szkp.
rendtársunk készítette el. Köszönet áldozatos munkájukért.

2011. május 29. – Törzsszékünk szerteágazó munkájának
szép példája a gödöllõi Úrréti tó évente több ízben is esedé-
kes megtisztítása, rendben tartása. A helyi újság az ez évi
munkát „Vízi lovas bravúr” címû cikkében méltatta. Ezt a
tavasszal és télen is embert próbáló munkát – a helyi lakos-
ság támogatása mellett – jelentõs részben rendtársaink vég-
zik el. Jutalmuk többek között, hogy az iskolák és az óvodák

rendszeresen a tó körül tartják meg a természettel és az élõ-
világgal kapcsolatos óráikat.

2011. június 4. – A trianoni rablóbékére emlékezõ – törzs-
székünk által alapított – immár gödöllõi városi rendezvényt a
rendtagok nagy számú jelenléte miatt, tavaszi állománygyû-
lésünkként tartjuk nyilván. Az idei megemlékezõ mûsort a

gödöllõi Református Líceum tanárai és diákjai állították
össze. Még aznap délután szintén trianoni megemlékezésen
vettünk részt Veresegyházon.

2011. június 11. – Kedves, szakrális hely számunkra a ve-
rõcei Kárpát-Haza Temploma. A ’malenkij robot’ emlékére
magas szintû állami támogatással és a Honvéd Légierõ Ze-
nekarának részvételével itt rendezett eseményhez törzsszé-
künk mintegy két és fél órás kiállással biztosított díszegysé-
get. A színvonalas rendezvényt v. Kardos László nyá.alezre-
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des, v.alhdgy szervezte. Részvételünket levélben köszönte
meg.

2011. június 30. – Rendünk és törzsszékünk jelentõs ese-
ménye volt a Jasna Gora-i pálosok ál-
tal, a magyar nemzetnek adományo-
zott czestochowai Fekete Madonna
kegykép hiteles másolatának a Szent
István Bazilikába kísérése. A Bazilika
harangjainak zúgása mellett, gyönyö-
rû rimóci viseletbe öltözött lányok vál-

lán, két oldalt pedig a rendtársaink által vitt 64 vármegye
zászlóitól vigyázva érkezett a kegykép a Bazilikába. A Fe-
kete Madonna szolgálatában mehettünk végig azon az út-
vonalon, amelyen az utóbbi két évben – ismeretlen okok
miatt – nem volt módunkban felvonulni a Szent Jobb kör-
meneten.
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2011. július 2. – Sarlós Boldogasszony napjára Isaszegi
Alegységünk minden elismerést megérdemlõ, áldozatos
munkájaként újulhatott meg a szinte teljesen eltûnt 1848-as

katonai hagyományõrzõ
emlékhely, KÉPESFA,
mely egyben Szûz Mária
Boldogasszonyunk kegy-
helye is. Az emlékhely
felavatása és újraszente-
lése után az újjáépítés
oroszlánrészét vállaló
nemzetes Hanák Ede
VRNT rendtársunk és
családja meghívására re-
mek hangulatú bajtársi
ebéden vehettünk részt.

2011. augusztus 14. – Apatinban felavatták a Délvidék el-
sõ Szent István szobrát, nemzetes Varga Attila VRNT kõfa-
ragó mûvész rendtársunk alkotását. A szobrot Apatin pol-
gármestere és Dr. Gémesi György Gödöllõ polgármestere
leplezte le. Apatin városát, melyben ma 14 nemzetiség él
együtt, Szent István alapította.

Az avatáson a szobor mellett Dr.v.Boros Botond és nem-
zetes Kaiser Ferenc VRNT. rendtársaink a nemzeti és a gö-
döllõi zászlókkal képviselték törzsszékünket.

2011. augusztus 12-15. Bösztörpuszta. A magyarok orszá-
gos gyûlésén mind gyalogosan, mind lóháton, idén is méltó
módon képviseltük a T.V.R-.t. A v. Légrádi-Borda Lovasud-
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var három remek fakóját ülõ lovasaink kezében címeralkotó
Árpád-házi zászlóink között lobogott Rendünk zászlaja. A
mutatós és egyben félelmetes ostormenet után koronaõr
rendtársaink között idén is v. Hunyadi László fõkapitány úr
vitte a Szent Korona hiteles másolatát.

A barantások imponálóan fegyelmezett egységében is
több rendtársunkat ismerhettük fel.

2011. augusztus 20. – Törzsszékünk meghívására az
együttmûködõ és az együttgondolkodó szervezetekkel – hõ-
si halálának évfordulóján – idén is megemlékeztünk v. nagy-
bányai Horthy István kormányzóhelyettes, repülõ fhdgyról
a Gödöllõi Királyi Kastély parkjában álló szobránál. Dr. v.
Bucsy László törzskapitány azzal a meggyõzõdéssel mondta
el rövid emlékezõ beszédét, hogy a ’Kiskormányzó’ személye

édesapjához hasonlóan köti össze a Horthy család által meg-
személyesített értékrendet elismerõ és valló közösségeket és
vitézi rendi ágakat. Az egyetlen közös koszorú is ezt a gondo-
latot jelképezte.

2011. augusztus 25. A v. Dékány Ágoston otkp. és dr. v.
Bucsy László ter.tkp. által vezetett rendi küldöttségünket a
kalocsai Érseki Palotában fogadta dr. Bábel Balázs excel-
lenciás érsek úr, akit a Széki Ülés egyhangú szavazással vá-
lasztott Rendünk tiszteletbeli tagjai sorába. A fogadás során
adtuk át érsek úrnak vitézi jelvényét és díszes oklevelét. A
Bács-Kiskun megyei vitézeket v. Suhajda Krisztián szkp. úr v.
Vörösváczky Csaba mb.v.hdgy. képviselte. A rendi jelvények
átadása után érsek úr bensõséges és barátságos vendéglátásá-
ban volt részünk.

2011. szeptember 14. – Nagy sikert hozott a Gödöllõi Ki-
rályi Kastélyban megrendezett IV.Vadásznap, melynek – az
eddigiekhez hasonlóan – v.Ambrózy Árpád rendtársunk a
Magyar Vadászíjász Szövetség elnöke volt a fõrendezõje,
akinek a vadászíjászatról írt könyvei nemzetközi viszonylat-
ban is elismerést szereztek.

2011. október 6. – Az Aradi Vértanúk kivégzésének 162.
évfordulóján a veresegyházi Széchenyi dombon lévõ Vérta-
núk Ligetében ez évben is törzsszékünk tagjai biztosították a
díszegységet. A bensõséges megemlékezés keretében leplez-
ték le a ligetben felállított Török Ignác vértanú tábornokunk
bronz mellszobrát.

2011. október 16. – Ezen a napon leplezték le Gödöllõ ro-
vásírásos helységnév-tábláit. Az eseményen Dr.v.Bucsy
László ter.tkp. felhívta a figyelmet arra, hogy a rovásírásos
táblák felállításának gondolata a Székely Nemzeti Tanácstól
ered, és ennek a missziónak a Kárpát-hazán belüli élharcosai
v. Friedrich Klára és v. Szakács Gábor, akik több évtizedes
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munkásságukkal viszik tovább a székely-magyar rovásírás
kutatójának és átmentõjének, Forrai Sándornak munkás-
ságát.

2011. október 23. – Részvétel és koszorúzás Gödöllõ város
hagyományos megemlékezésén.

2011. november 2. – Gödöllõn a halottak napi megemlé-
kezésen, mely egyben az I. és II. világháború hõsi halottaira
való megemlékezés napja, törzsszékünk is koszorúzással ró-
ja le tiszteletét. Az ünnepi mûsor összeállításában és elõadá-
sában évrõl-évre részt vesz nemzetes Prém Katalin VRNT.

rendtársunk. Koszorúztak: v.
Ignácz Paula és Kaiser Ferenc
VRNT.

2011. november 10. – V. Bo-
ros Bánk Levente politológus
rendtársunknak a ’Lokálpatri-
óta esték’ keretében megtar-
tott elõadásán szép számmal,
rendi díszben vettek részt
törzsszékünk tagjai a Gödöllõi
Városi Könyvtárban.

2011. november 18. délelõtt – Megemlékezés és koszorú-
zás gróf széki Teleki Pál születésének 132. évfordulóján gö-
döllõi mellszobránál.

2011. november 18. délután – Törzsszékünk õszi állo-
mánygyûlése a Premontrei Gimnázium aulájában, v. Hu-
nyadi László fõkapitány és v. Dékány Ágoston otkp. részvé-
telével. Az 1956 – és 2006 áldozataira való megemlékezés;
fõkapitány úr üdvözlõ beszéde és nagytiszteletû v. Csuka Ta-
más szolgálata után bemutatkoztak állományunk újonnan
avatott rendtársai. A rendi kitüntetések átadása és – rendha-
gyó módon – civilek kitüntetése következett. Rendünk és
Fõkapitány úr elismerését kifejezve nemzetünk iránti szol-
gálataiért Prof.Dr. Ángyán József államtitkár a Nemzetvé-
delmi Kereszt vitézi ékítménnyel díszített ezüst fokozatát,
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Benkõ Ákos atléta mesteredzõ
és Varga Árpád kõfaragó mes-
ter pedig a Nemzetvédelmi Ke-
reszt polgári bronz fokozatát
vehette át.

Dr.v.Bucsy László tkp. vetí-
tett képes elõadással ismertet-
te az elmúlt idõszak törzsszéki
eseményeit, majd Párniczkyné
v. Takács Erzsébet tb.szkp. fo-
gadhatta törzsszékünk gratulá-
cióját születésnapja alkalmá-
ból. Az állománygyûlést a szo-
kásos remek hangulatú bajtársi
vacsora zárta.

2011. november 22. – A Gödöllõi Városi Könyvtárban a
T.V.R. rendezte meg dr.Varga Tibor egyház- és jogtörténész
VRNT rendtársunk ’Angyal adta korona’ c. tanulmányköte-
tének bemutatóját. Az est narrátora és az elõadó beszélgetõ-
partnere Dr. v. Bucsy László tkp. volt.

2011.november 26. – A szadai és a gödöllõi rendtársaink
szervezésében mintegy 20 közeli- és távoli település állattartás-
sal és növénytermesztéssel foglalkozó gazdáinak részvételével
tartottuk meg figyelemfelkeltõ demonstrációnkat a mezõgaz-
daságból és állattartásból élõk érdekében. A település utcáin
kb. 1 órán át vonuló traktorok, autók és lovasok transzparen-
seikkel a mezõgazdasági kis- és középtermelõk egyre romló
élet -és munkakörülményeire hívták fel a figyelmet.

Fotók: v. Bárány István, Koczkás Erzsébet, Prém Katalin
VRNT, Tóth Péter

Az eseménynaptárt összeállította:
Dr. v. Bucsy László tkp.

Az Isaszegi Alegység eseményei 2011 márciusától

Március 15. Az Isaszegi Alegység tagjai a városi ünnepség
keretében koszorút helyeztek el a Szobor-hegyen, az 1849-es
isaszegi csata emlékére állított Honvéd-emlékmûnél.

Április 6. Az évente felelevenített Isaszegi Csatában, az
alegységbõl néhányan, az isaszegi szabadcsapat tagjaiként,
részt vettek a dicsõséges ütközetben. A lelkes kis csapat „te-

relgetése” a megkoreografált ágyútûz, fegyverropogás és a
szilaj lovasrohamok közepette, nagy odafigyelést igényelt.

Április 7. Az isaszegi csatában megsebesült, s Gödöllõn
elvérzett hõs honvédek emlékének, a gödöllõi Dózsa György
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úti temetõben található emlékmûvet, s a mellette lévõ hon-
védsírokat a T.V.R. dr. v. Bucsy László tkp. úr támogatásával
felújíttatta. Az megemlékezésen a koszorúzó és a díszelgõ
egységet az alegység tagjai adták.

Június 4. Trianon gyásznapján a megemlékezést az Al-
egység a Mûvelõdési Otthonnal karöltve szervezte meg, a
mûsort v. Bodrogi Imre állította össze. Közremûködtek az
általános iskolák diákjai, a Klapka György Általános Iskola

énekkara, az isaszegi Baranta Had, valamint Galambos Ti-
bor nemzetes úr és v.Bodrogi Imre.

Július 2. Az 1849-es isaszegi csata felújított „Képesfa”
emlékhelyének avatási ünnepsége. Az eseményre Isaszeg vá-
rossá válásának napján került sor. Ez a nap a T.V.R. számára
is nagy nap, mivel az emlékhelyen felszentelt kis kõkápolnán
a Vitézi Rend címere látható. A kápolnában Szmolicza Jó-
zsef rendtársunk munkája, egy Mária ikon kapott helyet. Az
emlékhely nem kevés anyagi áldozattal járó felújítása Hanák
Ede nemzetes úrnak köszönhetõ. A törzsszék és az alegység

tagjai is kivették részüket az adományozásból és a megvaló-
sításból, a fõ érdem azonban Hanák Ede nemzetes úré és
munkás csapatáé. Egy olyan emlékhelyet alakítottunk itt ki,
amely ha „rontó kezek” nem illetik, örökre hirdeti a Törté-
nelmi Vitézi Rend létét és jelenlétét nemcsak Isaszeg váro-
sában, hanem szeretett hazánkban is.

Augusztus 20. A városi ünnepség keretében az Alegység
koszorút helyezett el a Szent István mellszobornál.

Szeptember 2. Alegységünk tagja, dr. v.Székely András
Bertalan, otthonában vitézi összejövetelt szervezett, melyen
rendtársunk kezdeményezésére közös elhatározással nyilat-
kozatott tettünk a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör megalakí-
tására, melybe Isaszeg város nemzeti érzelmû polgárait is
bevonni szándékozunk.

Október 6. A városi megemlékezésen alegységünk koszo-
rú elhelyezésével tisztelgett a mártírhalált halt honvéd tá-
bornokok elõtt.

Október 22. A Fidesz Isaszegi Szervezete dr. v.Kardos
Gábor alpolgármester úr vezetésével és a Dózsa György Mû-
velõdési Otthonnal nemzeti ünnepünk elõestéjén közös
megemlékezést szervezett, melynek meghívott vendégelõ-

adója v.Hajdú Szabolcs tb.tkp., 1956-os szemtanú volt. Az
emlékestet a Hõsök és Áldozatok Emlékparkjában elhelye-
zett kopjafánál az Alegység koszorúzással zárta.

Október 23. A városi megemlékezésen alegységünk ko-
szorújával vettünk részt.

November 1. Halottak Napján az isaszegi temetõben fejet
hajtottunk és mécseseket helyeztünk el v.Mikó László sírem-
lékénél.

November 11. Emlékezés a II. világháború védelmi harca-
iban hõsi halált halt magyar katonákra Isaszegen.

Részlet az Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató decem-
beri számából: „2011. november 11-én megemlékezést tar-
tott Isaszeg Város Önkormányzata, a Magyar Ejtõernyõsök
Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) és a Történelmi Vitézi Rend
isaszegi állománya. Az idei megemlékezésen a település
gyermekei is szép számmal megjelentek. A Himnusz elhang-
zása után dr. Novák Béla történész idézte fel 1944 õszének
vérzivataros eseményeit. Gulyka József katolikus prépost és

Bajusz Árpád református lelkész egyházi szolgálata után v.
Bodrogi Imre szavalt. A gyertyagyújtást és koszorúzást köve-
tõen a katonai hagyományoknak megfelelõen a „Takarodó”
hangjai zengték be a temetõt. Dr. Boldizsár Gábor
MEBSZ alelnök”

November 18. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör bemu-
tatkozása a Mûvelõdési Otthon könyvtárában. Útnak indul
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az „Álmos Király Akadémia” szabadegyetem Kubínyi Ta-
más mûvelõdéstörténész elõadássorozatával. A megjelente-
ket az Alegység társaskört kezdeményezõ tagjai az „Isten
áldja meg a magyart” kezdetû népdallal köszöntötték.

December 9. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör által szer-
vezett szabadegyetem második elõadása Kubínyi Tamás ál-
tal, „Jézusi kereszténység” címen. Köszöntésképpen v. Bod-
rogi Imre Lendvai István „Könyörgés Betlehembe” címû
„tiltólistás” versét mondta el.

December 10. Az Attila-vonal péceli megemlékezésén al-
egységünk immáron a negyedik évben képviseltette magát.
Az egyházi szertartást követõen a temetõben a díszõrség
adása mellett az alegység koszorúját is elhelyeztük. (fotó)

vitéz Bodrogi Imre Endre mb.v.alhdgy.

Szent László Lovagrend
BÁTORSÁG, HÛSÉG, BECSÜLET

A Szent László Társaság és Katonai Lovagrend a Zrínyi
Miklós Katonai Egyetem Ludovika tagozatának kérésére a
Hadik András nevét viselõ századnak csapatzászlót adomá-
nyozott.

2012. március 13-án rendezték meg az átadó-ünnepséget
az egyetem dísztermében. A köszöntések, s az ünnepi pa-
rancs felolvasása után a Honvéd együttes magas színvonalú
elõadása tette emlékezetessé a pillanatokat. Kivonultunk az
alakuló térre,ahol a Hadik
huszárok álltak díszõrséget.

A századparancsnok veze-
tése alatt felsorakozott a szá-
zad, az egyetem díszegysége
és a zászlók. A század a saját
soraiból választott narrátor
szavaira vette fel az alakza-
tot, majd következett a Him-
nusz. Ugyancsak a század
döntötte el, hogy ki mondja
el vitéz czegei Wass Albert a
’Láthatatlan lobogó’ c.ver-
sét. Vitéz Bozó József ma-
gyarországi széktartó átadta
a hímzett címeres zászlót,
melyet a század tábori lelkésze szentelt fel és áldott meg. A
háromszori zászlólengetésre a század háromszoros hurrával
köszöntött. Vitéz dalmosi Erdélyi-Takács István széktartó-
helyettes köszöntötte a század fõtisztjeit, tisztjeit és honvé-
deit, kiemelve a magyar katonák három legfõbb erényét:bá-
torságot, hûséget, becsületet. Az alakulóteret betöltõ ünne-

pélyes szavakra Benedek Zol-
tán alezredes válaszolt, megkö-
szönve a század nevében a ka-
pott csapatzászlót. Az adomá-
nyozó Szt.László Rend nevé-
ben jelen volt még dr.Polgár
Károly zászlótiszt is. Az ünnep-
ség végén következett az egyik
legfelemelõbb pillanat: az
egész század díszlépésben vo-
nult el az új csapatzászló, az

adományozók és az elöljárók elõtt. A század körletében foly-
tatódott az ünnepség, amikor az új zászlót elhelyezték a dísz-
helyen. A hosszú évtizedek után újra létrehozott Ludovika
tagozat egységének és az ajándékozó rend tagjainak csodála-
tos, felejthetetlen nap volt ez a Nemzeti Ünnep.

v. dalmosi Erdélyi-Takács István széktartóh., T.V.R. tkp

OLVASÓI LEVÉL

Tisztelt Rendtársaim!
Röviden, s politika-mentesen, de Európával kapcsola-

tosan: Magyarország Európa és a kereszténység védõbás-
tyája volt, történelmünk során szinte mindig. Megtanul-
hattuk: a civilizált, a magyarság önfeláldozása révén oly
igen fejlett Európa ezt nem ismeri, s ha ismeri is, el nem is-

meri! A valós történelmet – sem ismeri, s történelmünk so-
rán mindvégig ártó módon lépett fel Magyarország, s a ma-
gyar nép ellen. Javaslatom: most már végre önmagunkért,
hazánkért, nemzetünkért, vallásunkért, családunkért kell
olyan keményen és következetesen fellépnünk, ahogy tör-
ténelmünk során mindvégig tettük – Európáért.

Zajzoni Rab István (1832–1862) ’Költõi tanács’-át idézve:

„Magyar, csak nyugatra ne pillants,
Csak nyugatról ne várd jövõd;

…
Melyen perzsák, a hellének
És Róma hada megtörött,

Keltsd hamvából a szövetséget,
Mit önakarat eltörölt.

…
Hadd húzódjék vasfal az ezüst

Kárpáttól az arany hegyig,
Hadd legyen már a szittyák faja

Dönthetetlen örök ideig.
…

Aztán ronthat ránk egész világ,
Aztán törhet ránk vad mogol;
A vasfalakat meg nem dönti

Sem tüzes mennykõ, sem pokol!”

(Név és elérhetõség a szerkesztõségben.)
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, NYUGAT
Beszámoló – Százhalombatta

2011. január 16-án a Don kanyarban elesett hõsökért mu-
tattunk be szentmisét a katolikus templomban.

2011. március 15-én városi ünnep keretében megkoszo-
rúztuk Petõfi Sándor szobrát. Május utolsó vasárnapján a
Hõsökre emlékeztünk, vendégünk Wittner Mária 56-os el-
ítélt volt.

2011. június 4-én, Trianon gyászos napján koszorút he-
lyeztünk az emlékmûhöz, a megemlékezést városunk vezeté-
se rendezte.

Július 23-án a Nándorfehérvári diadalra emlékeztünk.
Szabó Ottó kézdivásárhelyi fafaragó mûvész úr alkotását Il-
lésy Mátyás plébános úr avatta fel és szentelte meg augusz-
tus 13-án, a Nagyboldogasszony-kápolna búcsúi miséjén.

Augusztus 20-án a Szent István katolikus templomban és
a városi ünnepségen, 21-én a református istentiszteleten kí-
sérte a Történelmi Vitézi Rend Százhalombattai Alcsoport-
ja a Szent Korona másolatát.

A Szent Korona másolatának Százhalombattára hozata-
lában v.Horváth László tb.tkp, v. Ádámosi-Sipos Albert és
v.Dukát Miklós rendtársaink segédkeztek. Köszönet az ün-
nepélyeken részt vett és aktív közremûködést tanúsított
rendtársainknak.  Köszönet a szolgálatért!

v. Hlatky György VRNT. mb. aldgy.

Ausztriában, Mattsee-ben jártak és tisztelegtek a
Szent Korona és a koronázási jelvények megmentésének
emlékére állított emlékmûnél v.Horváth András tkp. és csa-
ládja. Javasoljuk minden rendtársunknak, akik ausztriai uta-
zást terveznek, látogassák meg a Salzburg-környéki kisvá-

rost, s helyezzenek el néhány szál virágot az emlékhelyen.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Mattsee város polgármes-
terének, Matthias Maislinger úrnak, aki szívügyének tekinti a
magyar történelem e sorsdöntõ korszakának emlékére emelt
Szent Korona Emlékmû rendben tartását, ápolását.

V. András Horváth Stabskapitän und seine Familie waren in
Österreich, in Mattsee und haben ihre Ehrenbezeigung bei dem
Ungarndenkmal der Heiligen Stephanskrone und der Krö-
nungsinsignien geleistet.Wir schlagen allen Ordensmitgliedern
vor, die eine Reise nach Österreich vorhaben, die Kleinstadt bei
Salzburg aufzusuchen, und einige Blumen an der Gedenkstätte
zu legen.

Hiermit drücken wir dem Bürgermeister der Stadt Mattsee,
Herrn Matthaus Maislinger unseren Dank aus, der es als Her-
zensangelegenheit betrachtet, das zum Gedächtnis dieser schick-
salshaften Epoche der ungarischen Geschichte errichtete Un-
garndenkmal der Heiligen Stephanskrone in Ordnung zu halten
und zu pflegen.

v. Soltész Gyula tkp., Stabskapitän, Statthalter

Történelmi Vitézi Rend október 6-i
központi megemlékezése

Az aradi vértanúkra emlékezünk 2011. október 6-án Ér-
den, a református templom kertjében található emlékmû-
nél, Érd központjában. Az esemény ünnepélyességét emelte
KÖMA Nyugat, Buda és Pest törzsszékeinek képviselõi által
adott díszõrség.

v. Béres Ferenc Buda tkp.

2012. február 5-én Csobánkán az Oszoly-hegyen az Apos-
toli Kettõs Kereszt melletti
országzászló cseréje és új
zászló felvonása történt
meg. Feladatunk töretle-
nül a nemzetért, a nemzeti
EGYségért való munkálko-
dás, imával, fohásszal, en-
geszteléssel. Gyertyaszente-
lõ Boldogasszony ünnepköri
idejében nem lehet szebb
feladatunk, mint Fényért és
megvilágosodásért imádkoz-
ni és útjára bocsátani nemze-
tünk zászlaját, erejét kisugá-
rozva üzenetként: voltunk,
vagyunk, leszünk!

v. Joó Katalin

Szent László és Szent Korona zarándokút

2012 Pünkösd. Õfelsége a Szent Korona útján

Fohászkodunk megbocsátásért és engesztelünk:

Szent Hazánk összes, minden idõben jelenlévõ ellenségéért, a hazát
elárulókért, legyen az akár külföldi, akár magyar.

Az eltévelyedett, elkábított, megtévesztett, hitehagyott emberekért.
A gyermekeiket eldobó, elhagyó, az abortuszt választó anyákért.
Modern korunk „Heródesi áldozatot” vállaló gyermekeinek lelkéért.

A mindent elfojtó szeretetlenségért, ami megölte az emberek lelkét.
A Mammon-imádókért, hogy térjen vissza beléjük Jézus szeretete.
Mindazokért, akik nem a tiszta szeretetvallást hirdetik és tanítják.

A Hamis Prófétákért.
A távozó, vagy távozni készülõ lelkekért, a bukott angyalokért.

A Szent Törvények, a Szent Korona Alkotmány tagadóiért.
Az õsi hitünk és tudásunk megtagadóiért, meghamisítóiért.

Segítsd, hogy újra felemelhessük a fejünket, és Rád tekintve
remélhessük, hogy felemelhetjük a Hazát!

„Jöjj el Szentlélök Úristen!
Tekincs reám a te szent szemeiddel!

Add reám a te szent áldásodat!
Hogy nyerhessem meg a te szent országodat!

Jövel, jövel, én lölkömnek szent vendége, szent angyaloknak eledele,
Szép Szûz Máriának Szent Fia,

Világ áldozatának tárháza,
Járulunk Uram Teremtõnk szent oltárod elé, szent testednek vételére,

Aggy Uram Istenem utikölcséget és bátorságot,
hogy bejuthassak az örök dicsõségbe!”

Ámen, A Mén, A Menny
(népi fohász)

A zarándoklat vezetõje: v. Joó Katalin
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG TÖRZSSZÉK
Sátoraljaújhely,  Magyar Kálvária

– Trianon-megemlékezés

A Kárpát-medencei viszonylatban is egyedülálló a város
fölé magasodó Szár-hegy tetején és az odafelé vezetõ út
mentén található Magyar Kálvária emlékmû-együttes. A
Kálvária a magyarok történelmének egyik legsötétebb nap-
jára, a Trianoni békeszerzõdésre emlékeztet, illetve az akkor
elcsatolt országrészek és városok elõtt tiszteleg. A 14 stáció-
ból álló emlékmû együttes 1936 október 4-én avatták fel.

A Magyar Kálvária kapuján Tornyai Ányos idézete:
„...Voltam hirdetõje elmúlt ragyogásnak...
Vagyok siratója bús fekete gyásznak..
Magyarok Istene, engedd, hogy lehessek
Vidám harangszója a feltámadásnak!"
A kapu mellett Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely cí-

mere látható.
A kálvária állomásai: 1. Kassa, 2. Lõcse, Késmárk, Ig-

ló-Podolin, 3. Krasznahorka, Besztercebánya-Körmöcbá-
nya-Selmecbánya-Nyitra, Trencsén, 4. Komárom, 5. Po-
zsony, 6. Kismarton, Csáktornya, 7. Fiume, 8. Temesvár,
Szabadka-Zenta, 9. Arad, 10. Brassó, Nagyenyed, Segesvár,
11. Gyulafehérvár-Marosvásárhely, 12. Kolozsvár, 13. Nagy-
várad, Szatmárnémeti, Máramarossziget, 14. Ungvár, Mun-
kács, Eperjes

A Történelmi Vitézi Rend Észak .Magyarország TSZK-e
minden évben képviseli Rendünket a megemlékezésen.

GÖNC, 2011. június – E fotókkal tudósítunk a hagyomá-
nyos Vitézi Családi összejövetelrõl.

Harsányi Jenõ VRNT.

Hortobágy, kényszermunkatáborok – 1950–1953

2011. június 25-én – immár évek óta – Emlékezünk!
Magyarországon több, mint 2500 családot deportáltak

szervezett körülmények között a Hortobágyra.
Táborok, települések: Árkus, Borsós, Borzas-Mihályhalma,
Ebes, Elep, Erzsébet-tanya, Kócspuszta, Kónya, Kormó-
puszta, László-major,  Lenin-tanya, Tedej.

A táborok megszüntetésekora szabadultak össz-száma
7282 fõ, meghalt cca. 300 fõ! Becsült táborlétszám 1950–53
között (Sztálin halála) több, mint 10 ezer fõ!

Nem feledhetjük a kommunizmus áldozatait, emlékez-
nünk kell az embertelenségre, igazságtalanságra. A pusztító
ideológiát ismernünk kell!
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„A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken
felül álló erõ, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és
mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”

Wass Albert
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Harangszentelés Nemesmiliticsen,
2011. július 21.

Nemesmilitics: (Szerbia, Vajdaság, a Nyugat-bácskai körzet,
lakossága 3169 fõ, vegyes összetételû, de a magyarok relatív
többséget alkotnak.) (Wikipédia)

„Emeld fel még egyszer a fõnket,
könyörögni, hogy tudjunk elõtted.
gyûjtsd össze megtört erõnket
Köszönjük az Isten kezében nyugvó ezer évet.”
Lovag Mátyus András úr, a Szent György Lovagrend né-

met nagypriorja, európai nagyprior helyettese és családja
Nemesmiliticsre, a szülõfalujának adományozott harang-
szentelésre és felavatására invitálta barátait, akik az elszakí-
tott területen szívesen vettek részt a felemelõ, szívet és lelket
melengetõ ünnepségen. Svédországból, Délvidékrõl, Né-
metországból és Magyarországról is számosan érkeztek e je-
les eseményre. A Történelmi Vitézi Rendet lg.v. Bogner Ist-
ván egyetemi tanár és Harsányi Jenõ VRNT. rendtársunk
képviselte.

Amíg egy elszakított területen is így emlékeznek és ado-
mányaikkal segítik az ott élõ Honfitársainkat, a megmaradá-
sukat segíti minden adomány, minden együtt eltöltött rövid
idõ, mert tovább él az összetartozásunk érzése.

Adja a Magyarok Istene, hogy ne a megosztottság, hanem
az összetartozás jellemezze az anyaországban élõ és a szét-
szóratásban élõ magyarokat.

Harsányi Jenõ VRNT

Sárospatak

Petõfi így írt Sárospatakról: „Szent föld ez. E város volt a
magyar forradalmak oroszlánbarlangja. Itt tanyáztak a szabad-
ság oroszlánai.”

Vitéz Bálint Béla, a sárospataki Farkas Ferenc Mûvészeti
Iskola igazgatója tudatta, hogy másfél hónap alatt kétezer
ötszázan írták alá azt a felhívást, amely civil kezdeménye-
zésre született, és amely azt indítványozza, hogy Sárospata-
kon helyezzék örök nyugalomra Petõfi Sándor földi marad-
ványait. Vitéz Bálint Béla három hónappal ezelõtt, Petõfi
Sándor eltûnésének 162. évfordulóján a Magyarok Világszö-
vetsége által a Magyar Tudományos Akadémia székháza
elõtt szervezett emlékezõ megmozduláson tolmácsolta Sá-
rospatak polgármesterének, Aros Jánosnak a felajánlását:
ha Petõfi Sándor földi maradványai minden kétséget kizáró-
an megkerülnek, akkor a „magyar Cambridge” kész azokat
méltó módon befogadni, a haza földjében eltemetni. A 2500
aláírás azt jelenti, hogy a tizenhárom ezer lakosú Sárospatak
minden negyedik polgára szeretné illendõ módon végtisztes-
séget adva, Petõfi Sándor ereklyéit itt eltemetni. Az íveket
magánemberként a város képviselõtestületének minden tag-
ja aláírta.

(MVSZ sajtószolgálat)

Amerikában, a nyugati parton turnézott
a sárospataki 8kor Színház

A keleti parton
már jártunk, New
Yorktól Torontóig
7-8 helyszínen már
hallották együtte-
sünket. Los Ange-
lesbe, San Francis-
co és környékére Magyar Kálmán segítségével jutottunk el,
aki a 2010-es utunkat is segítette. A kinti magyarokról azt
kell tudni, hogy õk is sokat dolgoznak, nekik is gondjaik van-
nak, munkanélküliség is elõfordul, mint itthon, így hét köz-
ben nem igen járnak sehova. Elsõ alkalommal Los Angeles-
ben a Rezeda nevû városrészen egy református templomban
volt a fellépésünk délután 3 órától, és még aznap este 7 órá-
tól a Magyar Házban is, ahová eljött Borsos Balázs fõkonzul
úr is. Már az elmúlt idõszak fellépései kapcsán megtapasz-
taltuk, hogyan hangolódnak rá és hogyan fogadják azt az ér-
zést, amit mi a mûsorunkkal közvetítünk feléjük.

Amikor a semmibõl megszólal a tárogató hangja egy pilla-
nat alatt elcsendesülnek az emberek. A tárogató zenéje né-
hány perc után már olyan módon hat, hogy vannak, akik vele
dúdolnak, de vannak, akik elkezdenek könnyezni, olyan mé-
lyen megérinti õket. Erdõ Zoli barátunk nagyon jól válogatta
meg a dalokat: Ott, ahol zúg az a négy folyó, Krasznahorka
büszke vára és a befejezés mindig a Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország c. dal, melyek nagyon-nagyon élnek az embe-
rek lelkében, melyek azokat az idõket elevenítik fel bennük,
amikor õk még idehaza éltek.

Figyelték a szöveget, hallgatták a zenét, majd állva – és
többen sírva – tapsolták meg a mûsort. Láttam egy velem egy
sorban ülõ nénit, aki igyekezett visszatartani a könnyeit, de a
Mi Atyánk-nál nem bírta tovább… Egy hetven év körüli bá-
csi a mûsor végén odament Mónihoz, hogy megköszönje a
mûsort, de a meghatottságtól nem tudott szóhoz jutni, csak a
könnyei hullottak… A kinti magyarok között patakiakkal
mindenütt találkoztunk. Például a Magyar Házba eljött a
gyerekével a volt pataki taxis fia az Árpád utcából. San Di-
egóban a pataki önkormányzat egyik tagjának a nõvérével
találkoztunk. Minden magyar örült ott nekünk, de akinek
volt Patakhoz valami kötõdése, õk még külön büszkék vol-
tak arra, hogy ezek az emberek, akik ezt az örömet, ezt a
nemzeti érzést okozták, Patakról jöttek.

Fõkonzul úr említette, hogy Ontarióban ott lesz az elõa-
dáson a konzul is. Vasárnap délelõtt Szabó Sándor reformá-
tus püspök fogadott bennünket, délután pedig a fõkonzul
helyettesével, Dr. Kálmán Lászlóval találkoztunk, aki kárpá-
taljai fiatalember. A felesége végigsírta az egész mûsort. Azt
mondta, szeretné, ha visszamennénk, mert ezt nagyon sok
embernek kellene hallani, és nem csak egy államban, Kali-
forniában, hanem minden államban, ahol magyarok élnek.

v. Bálint Béla
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
Vas megyei Alcsoport

A Nemzeti Összetartozás Napja, 2011. június 4.
Szent Korona – ünnep, Sárvár

Vas megye lelkes vitézei a történelmi zászlókkal vettek
részt a közel négy órás rendezvényen. A koronaõrök kísére-
tével a város fõterére vonultunk. Az ÍJÁSZ Hagyományõrzõ
Egyesület, az Önkormányzat vezetõi és a környék lakosai
várták a Szent Korona érkezését. Ökumenikus istentisztelet

következett a Szent László katolikus templomban. A Kos-
suth téren a hõsi emlékmû talapzatára márvány emléktáblát
helyeztünk el, s koszorúztunk. Beszédet mondott dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter, az ünnepség díszvendége: „A
Korona-jelképezte történelmünk és a magyar hon védelme
akarva- akaratlan ezer év óta összefonódott. Trianon hatal-
mas csapás volt, de végül mégis sikerült túlélnünk, és las-
san-lassan igenis legyõzzük.”Az ünnepség végén zászlókkal
kísértük a nemzeti ereklyét a Nádasdy-vár dísztermébe, ahol
a zászlók körülvették a Szent Koronát. Aznap este és más-

nap is közszemlére volt kitéve, a nagyközönség örömére. Di-
cséret illeti a fiatalságot, hogy ilyen szép, felemelõ ünnepsé-
get rendezett. A márványtáblára a következõ felirat került:
„Légy büszke, oh népe Sárvárnak, hogy egykoron helyt ad-
hattál a Szent Koronának.”

Vitéz nagyapa, vitéz unoka – múlt és jelen

1895. június 20-án született Badics László Veszprém me-
gye, Kerta községben. Õ a nagyapa. Tanulmányait a helyi
Népiskolában végezte, majd a budapesti Philips Mûvekben
tanult. Katonai szolgálatot az orosz és olasz harctéren telje-

sített. Elbeszélés alapján
tudjuk, hogy az olasz fron-
ton a Piave folyónál fel-
robbantottak egy fontos
hidat. Egy alkalommal fel-
derítõként volt Grünnba-
um Pál katonatársával, de
felfedezték õket. A nagy-
apa társa megsérült, így
vitte vissza az alakulathoz,
közben a vállán õ is meg-
sérült. A lövedéket egész
életében magában hor-
dozta. Kitüntetései: Le-
génységi I. és II. oszt.

ezüst vitézségi, érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapat-
kereszt, Sebesülési érem, Háborús emlékérem. Az 1920-as
években báró dr. Haupt-Buchenrode István sorokújfalui
uradalomában dolgozott, 1924-tõl mint képzett gépszerelõ,
a villanytelepet is Õ üzemeltette, és a báró által üzemeltetett
moziban mozigépész volt, a helyi önkéntes tûzoltóság pa-
rancsnoka; vezetõje a helyi Frontharcos Mozgalomnak.
1925. után kérte névváltoztatását, Szabolcs Lászlóra. 1926.
június 20-án Kormányzó úr vitézzé avatta.

1941-ben összeírta a község lakóinak a háborúban eleset-
tek neveit, majd az 1942-ben állított, Hõsi Halottak obeliszk-
jére vésette, s az Emlékmû avatásakor beszédet mondott. Az
ötlet és a kivitelezés is õt dicsérik. 1945-ben a szovjetek bevo-
nulása elõtt a báró az Innsbruck-környéki birtokára mene-
kült, hívta családjával együtt, de Õk nem mentek, A kastélyt
és a hozzá tartozó területeket a szovjetek vették birtokba.
Az 1945-tõl krzdõdõ új államrendszerben vitéz Szabolcs
László nagyapa és családja osztályellenséggé vált. A nagyapa
1950. szeptember 20-án bekövetkezett halála mentette meg
a családot az Alföldre való deportálástól. 17 év múltán,
1967-ben született Németh Ernõ, az unoka, aki Sorokpo-
lányban él szüleivel. 2007-ben avatták vitézzé. 2011-ben a
nagyapa várományosaként vitézzé avatott unoka kopjafát fa-
ragott nagyapja emlékére, melyet Sorokpolányban, falunap
alkalmával szenteltek fel. A falu apraja-nagyja ünnepelt. An-
tal Lászlóné polgármester asszonynak is köszönhetõ, hogy a
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kopjafa felállítása megtörténhetett. A nagyapját követõ vitéz
unoka büszkén állhatott a törzszászlót tartva a felszentelt
kopjafa mellett. Mi, rendtársai is büszkék vagyunk arra, hogy
ilyen szép emléket állított nagyapjának – az utókornak. Há-
lás Köszönet érte.

v. Borostyán Zsuzsanna, Halmainé mb. Szkp.

Gyõr-Moson m. Alcsoport
Megemlékezés vitéz Boldog Apor Vilmos püspökrõl

A T.V.R. Gyõr-Moson-m. Területi Székkapitánysága
2012. március 3-án tartotta állománygyûlését a Gyõri Püspök-
ség Apor termében. Ekkor emlékeztünk v. Boldog Apor Vil-
mos püspök úr születésének 120. évfordulójára. Õ egész éle-
tében nagy érzékenységet tanúsított a szegények, a rászorul-
tak és az elesettek iránt, segítette õket, kiállt az igazukért.
Védte a védteleneket, a nõket a gyalázattól. 1945. április 2-án
a gyõri Püspökvárban érte az a szovjet katona által leadott 3
lövés, amelybe 3 nap után belehalt. A vértanú püspököt
2005-ben a Történelmei Vitézi Rend posztumusz vitézzé
avatta. – Rendtársunk, v. Machó István az állománygyûlésen
személyes élményét mesélte el: a II. világháború idején õ is,
pici gyermekként, szüleivel menekült a gyõri Püspökvárba,
Apor püspök oltalmába, s volt alkalma többször is találkozni a
püspök úrral. Alcsoportunk a megemlékezés, ill. az állomány-
gyûlés végén babérkoszorút helyezett el a gyõri Bazilikában,
vitéz Boldog Apor Vilmos vörös márvány szarkofágjánál.

Köszöntés

Az Alcsoport nevében székkapitányunk, Fehér Imre
VRNT és jómagam nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöt-
tük három 90 éves rendtársunkat:

dr. Seres Irén VRNT nemzetes asszonyt, nyugalmazott
gyermekorvost, vitéz Harmath Lajos magyar királyi ejtõer-
nyõs hadnagyot, nyá.honv.alezredest, tb.szkp urat és Bello-
vicz Károly VRNT nemzetes urat, II. világháborús hadirok-
kantat, nyá.honv. hdgy. Urat. Jó egészséget és hosszú életet
kívánunk nekik! – egész Törzsszékünk nevében.

„Megszólal”  a  Vaskakas

2012. március 29-én ünnepelte meg a Történelmi Vitézi
Rend Gyõr-Moson Megyei területi székkapitánysága és a
Szent László Határõr Hagyományõrzõ Egyesület Gyõr török-
tõl való visszafoglalásának 414. évfordulóját. A megemléke-
zésnek a Gyõri Püspökség Apor terme adott otthont. Ünnepi
beszédet Fehér Imre VRNT. elnök, szkp. mondott: „Egykor
Gyõr városa volt a török elleni végvárrendszer leghatalmasabb
erõdje, amit azért építettek, hogy a keleti veszedelem ellen ol-
talmazza Európát. Így Gyõr mielõbbi visszavételére, a kitünte-
tett végvári szerepe miatt nagy szükség volt. 1598 tavaszán Pálf-
fy Miklós kapitány úgy vélt, hogy Buda visszafoglalásának elõ-
feltétele Gyõr felszabadítása. A kor másik nagy hadvezérével,
Schwarzenberg Adolf tábornokkal kidolgozták a haditervet. A
törökök akkori magatartására jellemzõ Ali bégnek, Gyõr pa-
rancsnokának elhíresült mondása: „Elõbb szólal meg a várha-
rang érckakasa, mintsem Gyõr a keresztények kezébe jusson”. A le-
genda szerint a kakas a gyõztes ostrom éjszakáján megszólalt, –
egy magyar vitéz jóvoltából. Pálffy és Schwarzenberg bravúros
rajtaütéssel foglalták vissza a várat. Fényes gyõzelem és nagy
haditett volt! Elsõ ízben sikerült kulcsfontosságú várat vissza-
foglalni a töröktõl. A gyõri diadal, amely a 15 éves háború egyik
legfontosabb fegyverténye volt, egyben jelentõs katonai és mo-
rális erõt adott a török kiûzéséhez.” A gyõri vár történelmi érté-
keirõl és a mostani felújítás lehetõségeirõl vetítettképes elõadást
láttunk és hallottunk Szabó Gyula építésztõl. – A Történelmi Vi-
tézi Rend területi csoportja és a Szent László Határõr Hagyo-
mányõrzõ Egyesület képviselõi megkoszorúzták a Duna-bástyán
lévõ Pálffy és Schwarzenberg szobrot. A jelenlévõk közül többen
mécsest és gyertyát is gyújtottak a hõsök emlékére.

Fehérné Markó Kamilla VRNT. mb. v.hdgy

DÉL-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
Baranya megyei Alcsoport

2011. május – Negyedik alkalommal rendeztük meg a
T.V.R.- és az 56-os Szövetség tagjainak részvételével a csalá-
di napot, festõi környezetben, a Dombay tónál. Ezúttal a Vi-
tézi Rend tagjai hívták meg az 56-os szövetség tagjait egy kis
közös ebédre és kötetlen családi ünnepre. A bográcsban ké-
szített finom ebéd elfogyasztása után borozgatással, beszél-
getéssel, jó hangulatban telt el a családinap.

Hõsök Napja 2011. május 29. Pécs

2011. május 29-én a hagyományokhoz híven, az idén is a
Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya
m. Állománya rendezte meg a Hõsök Napi ünnepi megemlé-
kezést Pécsen, a Pécsi Központi temetõ elsõ világháborús
emlékmûvénél. A Himnuszt követõ beszédében v. Szárazaj-
tai János mb. szkp. megemlékezett azokról a hõsökrõl, akik
életüket adták történelmünk során nemzetünk fennmaradá-
sáért és a haza védelméért. Dr. v. Somogyi Csilla nemzetes
asszony Wass Albert verset mondott; hõseinkért imát és ál-
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dást v. l. Szalay Lajos nõr. alezredes ref. tábori lelkész és Bo-
dogán László görög-keleti parókus nõr.alezr.urak mondtak.
Koszorút helyezett el Szûcs István, a Honvéd Hagyományõr-
zõ Egyesület elnöke, v. l. Oroszi Marton György nõr. altábgy.
a Magyar Nemzeti Õrség részérõl, a T.V.R. nevében v. Hor-
váth Gyula tb.tkp. és v. Szárazajtai János mb. szkp. urak.

Trianoni  megemlékezés  Pécs-Vasas

2011. június 3-án a Vasasi Szent Borbála Egyesület meg-
hívására a D.D. TSZK. Baranya m. Alcsoport tagjai
Pécs-Vasason vettek részt a tragikus trianoni békediktátum
évfordulójának megemlékezésén. A róm.katolikus temp-
lomban katonai díszjelre zászlók bevonulásával kezdetét
vette a megemlékezés. Harangzúgás, – a Himnusz eléneklé-
se után Ruzsicsics Ferenc, a Vasasi Szent Borbála Egyesület
elnöke, a mûsor levezetõje köszöntötte a meghívott vendé-
geket. Ökumenikus megemlékezés következett a katolikus,
az evangélikus egyházak, valamint v. l. Szalay Lajos nõr.alez-
redes ref.tábori lelkész részérõl. Dr. Hoppál Péter ország-
gyûlési képviselõ és dr. Páva Zsolt Pécs MJV polgármestere
mondtak megemlékezõ beszédet. Szavalatok, szóló- és kó-
rusénekek, zeneszámok emelték a mûsor színvonalát. Vége-
zetül a város és egyéb társadalmi szervek után a T.V.R. ré-
szérõl v. Bocz Árpád és v. Decleva Ferenc helyezték el a
megemlékezés koszorúját. Az ünnepség lebonyolításában a
Nemzetõrség segített. A térzenét a Vasasi Bányász Zenekar
szolgáltatta. A Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével
zárult a rangos megemlékezés. Ezt követõen a Vasasi Szent
Borbála Egyesület közösségi házában szerény állófogadásra
került sor.

Trianonra emlékeztünk Hosszúhetényben

2011. június 04-én, a Hosszúhetényi önkormányzat meg-
hívására a Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzs-
szék állománya részt vett a trianoni gyalázatos béke-dekré-
tum 91. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen.
Rendtársaink a Történelmi Vitézi Rend zászlajával vonultak
fel és adtak díszõrséget a megemlékezés ideje alatt a Tria-
non-keresztnél.

Köszönetet mondunk a Hosszúhetényi Önkormányzat
Vezetõségének a méltó megemlékezés lebonyolításáért és

külön köszönetet kell mondanunk a megszervezésében részt
vett vitéz lovag Bocz Árpád vitézi alhadnagynak és vitéz Petõ
Sándor Pécs-Baranyai ’56-os Szövetség elnökének.

Fõhajtás a vértanúk elõtt Pécsett

„Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja
ezt hazám szolgálata.” Dessewffy Arisztid utolsó szavai, mie-
lõtt 1849. október 6-án kivégezték 12 társával együtt. Az
Aradi Vértanúkra elékeztek a pécsi civil szervezetek, egye-
sületek, intézmények és politikai pártok képviselõi a hõsök-
rõl elnevezett sétányon rendezett közös városi ünnepségen.
Ma százhatvankét éve, 1849. október 6-án az 1848-49-es sza-
badságharc végét jelentõ világosi fegyverletétel után Aradon
ölték meg a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezre-
desét. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédel-
mezhetik õket a vérszomjas Haynautól, de ez nem így tör-
tént. Október 6-án négyükkel golyó, kilencükkel kötél vég-
zett. Páva Zsolt polgármester beszédében hangsúlyozta: an-
nak idején az ítélet meghozói azt remélték, hogy tettük elret-
tentõ példával bír majd, s örökre kiirtja a magyarságból a lá-
zadás gondolatának csíráját. Ezt azonban, csak látszólag, s
csak ideig-óráig sikerült elérniük. „Néhány nap, néhány hó-
nap múlva a magyarság egy emberként hõsökként, mártírok-
ként ünnepelte a vértanúhalált halt tábornokokat. Áldoza-
tuk bizonyosan erõt adott a magyarságnak, s hatása a mai na-
pig tart” – mondta a polgármester. A résztvevõk elhelyezték
a megemlékezés koszorúit az emlékhely talapzatán.

1956. mártírjai, Pécs

Az 56-os szervezetek képviselõi, civil szervezetek és a
Történelmi Vitézi Rend Baranya-megyei Alcsoportja a
48-as téri emlékmûnél az emlékezés koszorúinak és virágai-
nak elhelyezésével rótták le tiszteletüket a hõsök emléke
elõtt. A Mecseki Láthatatlanok 56 pécsi hõsei voltak. A
szovjet tankok bevonulása után a Mecsek erdeibe vonultak
vissza, innen mértek csapásokat a megszálló erõkre. Novem-
ber 4-e után is, több hónapon keresztül folytatták szabadság-
harcukat. Végül Vágot-pusztán letették a fegyvert, de kitar-
tásuk, hitük és hazaszeretetük a ma élõk számára is példa.

Nemzeti gyásznap, november 4.

November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc
leverésére, a harcok és a megtorlás áldozataira emlékeztünk
országszerte, így Pécsett is, az északi várfalsétányon, a kopja-
fánál. Megemlékezõ beszédet Rozs András történész, me-
gyei fõlevéltáros tartott, a város vezetése, pártok képviselõi,
civil szervezetek helyezték el koszorúikat, virágjaikat, mé-
cseseket gyújtva a gyász jeléül. A T.V.R. Baranya m. Alcso-
portja részérõl v. Nyárfás Csaba v.hdgy és v. l. Decleva Fe-
renc mb.v.hdgy urak koszorúztak. (Fotó az 50. oldalon.)

v. Horváth Gyula tb.tkp. és v. Szárazajtai János mb.szkp. koszorúz
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Emlékezés az I. világháború hõseire  Pécsett

A dél-dunántúli tiszteletbeli konzuli képviseletek, a Hon-
véd Hagyományõrzõ Egyesület, Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyû-
lése, a történelmi egyházak, a Baranya megyei fegyveres tes-
tületek, a Történelmi Vitézi Rend a Pécsi Köztemetõ I. vi-
lágháborús síremlékénél 2011. nov. 6-án megemlékezést tar-
tott a Nagy Háború hõsei emlékére. Az életüket adták hazáju-
kért, soha ne feledjük emléküket! Az itt maradtak kötelessége
a halottakat eltemetni és emlékezni. A békét védeni kell, a
háborút pedig megelõzni. Az elesett katonák sírja felett
mondtak imát, és rótták le kegyeletüket az egyházak képvi-
selõi: dr.Heinrich Schöll, az Osztrák Fekete Kereszt Hadisír-
gondozó Szövetségének elnöke kiemelte a nyugodt élethez
való jogot, és egy olyan útról beszélt ahol a konfliktusokat

békés tárgyalásokkal rendezik a felek. Az esemény zárása-
ként a katonák nemzeteinek képviselõi, közéleti szereplõk,
diplomaták, a Magyar Honvédség, hagyományõrzõ egyesü-
letek képviselõi helyeztek el koszorút az albán, bosnyák,
cseh, szerb, szlovák, román, olasz, lengyel, horvát, magyar fi-
ak nyughelyénél. Koszorút helyezett el a Történelmi Vitézi
Rend Baranya m. Alcsoport részérõl v. Szárazajtai János
mb. szkp. és v. Bocz Csaba György.

Ökumenikus halottak-napi megemlékezés
a II. világháború és a kommunista önkényuralom

áldozatairól

2011. 11. 02 – A Pécsi Német Önkormányzat és a Lenau
Egyesület halottak napi ökumenikus megemlékezést tartott a
II. világháború és az önkényuralmak áldozatairól november
2-án, a pécsi Köztemetõ magyar-német katonasírjainál állított
emlékkeresztnél. A magyar himnusz, a német himnusz és a
magyarországi németek himnuszának elhangzása után imát
mondtak az elhunyt katonák lelki üdvéért az evangélikus, a
római katolikus és a református egyházak képviselõi. A hiva-

talos megemlékezésen Zámbó Péter rendõr ezredes, Orszá-
gos Fõkapitányi Biztos mondott emlékbeszédet. Közremûkö-
dött a nagyárpádi Ritter Fúvószenekar. A felkért szerveze-
tek/intézmények koszorúkat helyeztek el az áldozatok emlé-
kére állított emlékkereszt elõtt. A T.V.R. Dél-Dunántúli
Törzsszék Baranya m. Alcsoportja nevében v. Szárazajtai Já-
nos mb.szkp., v. Takács Dániel Péter és v. Nyárfás Csaba
v.hdgy helyezték el a megemlékezés koszorúját.

Állománygyûlés Pécsett

A Történelmi Vitézi Rend Egyesület Dél-Dunántúli
TSZK Baranya m. Alcsoportja 2011. november 26-án tartotta
évzáró állománygyûlését Pécsett, a Szabadság úti református
templomban. Az állománygyûlés díszvendége a T.V.R. Or-
szágos Törzskapitánya v. Dékány Ágoston volt, aki egyben a

Dél-Dunántúli TSZK. megbízott törzskapitánya is. Meghívott
vendégünk Halmai János VRNT, Tolna megye szkp-a is jelen
volt. Az állománygyûlés imával kezdõdött, v. Szárazajtai Já-
nos mb. szkp. köszöntötte a meghívott vendégeket és a megje-
lent rendtársakat. Megemlékeztünk azokról a rendtársaink-
ról, akik a Hadak Útjára léptek ebben az évben. Az újonnan
avatottak bemutatkozása után v. Nyárfás Csaba v. hdgy. be-
számolóját hallgattunk meg az év eseményeirõl. Kitüntetések
és kinevezések átadása következett. V. Fábián Edit v.hdgy. a
Vitézi Rend Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott a T.V.R.
érdekében végzett 15 éves munkájának elismeréseként. Steig
Ottó VRNT rendtársunk a kitüntetõ vitézi cím kitüntetést ve-
hette át. V.Dékány Ágoston otkp. tájékoztatta a tagságot a
T.V.R. eseményeirõl, majd kinevezéseket adott át. V.Bocz Ár-
pád Pécs város mb. v.hdgy. kinevezést vehetett át. V. Herte-
lendy Gyöngyvér Sashalminé kincstárnok megbízott v. hdgy.
kinevezést kapott. Az elkövetkezõ év eseményeirõl és felada-
tairól v.Szárazajtai János mb.szkp. beszélt. Az állománygyûlés
kötetlen beszélgetéssel fejezõdött be.

v. Szárazajtai János mb. szkp.
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DÉL-ALFÖLDI TÖRZSSZÉK
Békés megyei Alcsoport

Apostoli kettõs keresztet avattak
2011. szeptember 12-én Csíkszentmártonban

Vitéz lovag Fü-
redi Gábor alkotta
és ajánlotta fel
mindazok emléké-
re, akik a második
világháborúban az
Úz völgyében har-
coltak, haltak meg

„A háború so-
sem a kisembere-
ké, a háború nagy-
hatalmi és politikai célokból születik. Az áldozatok mégis az
egyszerû emberek, egyszerû katonák, amelyeknek még sok-
szor az sem adatik meg, hogy tisztességes és méltó temetés-
ben legyen részük. (…) A remény tölt el mindannyiunkat,
mert láthatjuk, hogy a hõsök emléke nem hagyja hidegen az
embereket. Ez a szentmártoni emlékmû egy újabb mérföld-
kõ, egy újabb emlékhely, ahol az Úz völgye térségében el-
esett honvédek emlékének tiszteleghetünk” – szólt a telepü-
lés központjában felállított kereszt köré gyûltekhez Gergely
András, Csíkszentmárton polgármestere. Az apostoli kettõs
kereszt alkotójának, l. v. Füredi Gábornak személyes kötõ-
dése van az Úz völgyéhez, hiszen mint elmondta, édesapja
magyar királyi fõhadnagyként védte az Úz völgyét és a Gyi-
mesi-szorost. „Most úgy érzem, mintha itt lenne mellettem
és megköszönné, hogy gondoltam azokra az emberekre,
akikkel együtt harcolt és akik meghaltak. Valahogy úgy élem
meg, hogy ha a mindenható akaratából tehetséget kaptam,
akkor adjak vissza valamit a Teremtõnek abból a tudásból,
amit tõle kaptam. Annak örülök, hogy ez az emlékmû hirdeti
az Úz-völgyében harcolók hõsiességét, a hazájukat védõ em-
bereket és hirdeti édesapám emlékét is, aki igaz, hogy az Úz-
völgyét túlélte, de a kádári kommunista Magyarország rend-
szerét sajnos nem. A rendõrségen ugyanis agyonverték
1961-ben, születése napján.” – mondta a békéscsabai l. v.
Füredi Gábor, aki egyben köszönetet mondott mindazok-
nak, akik segítették, támogatták az emlékmû felállítását. Az
alkotót Gergely András egy emlékplakettel lepte meg,
mondván, ha majd ránéz, emlékezzen rá, hogy „szíve csücs-
ke, egy darab az életébõl, itt van Csíkszentmártonban.” (Szé-
kelyhon.ro)

A Székelyföld egyik ismert költõje, Vén Árpád ’Gyimes-
bükki emlékmû’ c. versében méltatja l. v. Füredi Gábor te-
vékenységét (részlet):

„Hogy  e vidék még szebb legyen, alkottak egy kopjafa-csoportot,
Amit úgy képzelhetsz el, mint egy gyönyörû virágcsokrot
Amit az anyaországban élõ Füredi Gábor alkotott,
Mely remekmûvet a mûvész meleg szívvel faragott.

Középen áll az anyaország és mellette gyermekei,
A legnagyobb: Erdély, utána Felvidék meg Kárpátalja,
Ahol szinte minden ember magát magyarnak vallja.
Fájó szívvel emlékeznek, hogy valamikor Magyarország
Volt ezen helyiségek anyja.

Legyen példája e remekmû az összefogásnak mértéke,
Mert a hagyomány szerint is ez a nemzetnek nagy értéke.
Maradjon meg a melegszívûség úgy, ahogy ezt Füredi Gábor tette,
Aki mûvével Gyimesbükköt még ragyogóbbá, szebbé tette.”

Melegételosztást tartottak a gyulai kisgazda székház
udvarán

2012. február 12. Három üstben orjahúsos tárkonyos
zöldségleves fõtt, hozzá friss kenyeret, meleg teát és forralt-
bort kaptak a rászorulók. A 400 adagnyi ételhez szükséges
alapanyagokat Kneifel Zoltán, a Régimódi Zöldségszalon
tulajdonosa, Pallagi József pékmester és Veres András hen-
tesmester ajánlotta fel. Az ételosztás további támogatója
volt a Kisgazda Polgári Egyesület, valamint a Történelmi
Vitézi Rend, amelynek megyei székkapitánya, vitéz Füredi
Gábor is jelen volt a segélyezésen. A Rendnek alapértéke a
magyarságtudat megõrzése mellett a karitativ tevékenység,
a másokon való segítés. Engem személy szerint valahol min-
dig az vezérelt, hogy a „rászorulókon segítsek”. – mondta el
a Gyulai Hírlap kérdésére vitéz Füredi Gábor.

(A Gyulai Hírlapból)

Új vitézi zászlót szenteltünk Orosházán

A Történelmi Vitézi Rend Békés megyei székkapitánysá-
ga új zászlóját helyezték szolgálatba 2012. március 11-én az
orosházi római katolikus templomban. A felszentelést Lau-
rinyecz Mihály kanonok, esperes végezte, a Rend fõkapitá-
nyának, vitéz Hunyadi Lászlónak 16 rendtársunknak és Zsó-
ri Józsefnek, a visegrádi Szent György Lovagrend tagjainak
jelenlétében. Az új zászlót nemzetes Dr. Domonkos Antal
VRNT adományozta a törzsszéknek, megtervezését és cí-
mertani pontosítását v. Füredi Gábor szkp. végezte. Idézünk
székkapitány úr beszédébõl: „ A jelen kor vitézeinek nagy-
apáink és apáink vitézi erényeit kell tovább vinniük. Jelenleg
nem a háború hõsének kell lenni: a magyar hazát, magyarsá-
gunkat, kereszténységünket kell védenünk, minden erõnk-
kel, hogy így méltók maradjunk elõdeinkhez, hõseinkhez.
Ahogyan hõs vitézeink zászlóikhoz hûen, azok alatt harcol-
tak, úgy mi is tisztelettel és hûségesen fogjuk követni zász-
lónkat. Vitézi Rendünk nem szûnt meg soha, ugyanis az
1945 utáni kommunista rezsim a Vitézi Rendrõl szóló jog-
szabályt nem helyezte hatályon kívül. Jelenlegi állományunk
tagjai a régi vitézek örökösei, illetve azok a nemzetvédelmi
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tagozatosok, akik bizonyították nemzeti elkötelezettségü-
ket, magyarságtudatukat, kereszténységüket.” Az esemény-
rõl tudósított az Orosházi Élet 2012. márciusi, s az Orosházi
Katolikus Tudósító 2012. áprilisi száma. Ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki a nemes felajálásért!

Fotók: dr. Domonkos Antal VRNT.

Békésen kopjafa-avatással rótták le kegyeletüket Ren-
dünk Békési Alcsoportjának tagjai a doni áldozatok elõtt. A
kopjafa alkotója v. Füredi Gábor szkp. fafaragó mûvész.

Kibõvített törzskapitányi értekezlet

2012. március 27. Budapest. A megjelentek beszámolói
az elvégzett munkák eredményeirõl, a megoldandó felada-
tokról szóltak; az idõ közben bekövetkezett törzsszéki sze-
mélyi változásokról, örömteli eseményekrõl, karitatív ter-
vekrõl, a rendi egység és összetartozás erejérõl, s az egyéni
teljesítmények hatásáról. Fõkapitány úr itt mondott köszö-
netet vitéz Füredi Gábor szkp úr áldozatos munkájáért,
amely révén a Békés megyei Alcsoport új életre kelt: a szék-
kapitány irányítása alatt kiváló rendtagokkal bõvült a törzs-
szék, egyre többet hallat magáról, megjelenik jelentõs ese-
ményeken, terveik támogatandóak: ezek a rendi összefogás
alapján az egységes magyarság lelki erõsítését, öntudatra éb-
redését szolgálják.

Fõkapitány úr üzenete: Vitéz Füredi Gábor székkapitány
úr! Isten segítségével gyõzz a betegség felett, s várjuk tettre
kész szolgálataid a Nemzet és a Rend érdekében. Legyen Ve-
led „A fájdalmak férfia, a betegség ismerõje...A mi betegsé-
geinket õ viselte és a mi fájdalmainkat õ hordozta.”
(Iz.53,3-4.)

Szeged Alcsoport
Október 23-án a Csongrád m. Közgyûlés meghívására

részt vettünk a megemlékezésen a Rerrich Béla téren az
’56-os emlékmûnél és koszorúzrtunk v. Bokor András
tb.szkp. v. Gimesi István szkp. és Kürti János

Január 28-án a délvidéki vérengzés magyar áldozataira
emlékeztünk a Rendezvényházban, majd a kegyelet virágait
helyeztük el a Trianon-kopjafánál.

Február 24-én a kommunizmus áldozataira emlékeztünk
Szegeden. A Rerrich Béla téren álló emlékmûvet, melynek
köveit a recski kõbányából hozták – megkoszorúzta a Törté-
nelmi Vitézi Rend szegedi alcsoportja is: v. Gimesi István
szkp. és v. Kürti János. Fotó: v. Hárs László.
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KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK
Bács-Kiskun m. Alcsoport

Klenódium-átadás;
dr. Bábel Balázs érsek úr kitüntetése

2011. október 4-én fõkapitányunk Kecskeméten átadta
Bárkányi Ernõ templomigazgatónak (Barátok temploma)
az általa felújított kelyhet. „A XVIII. sázadi alapokra struk-
turált, igen szépen cizellált, festett zománcképekkel gazdagí-
tott kelyhet – a Porta Egyesület
Katolikus Munkacsoportja köz-
vetítésével- fölajánlásként, a
Történelmi Vitézi Rend fõkapi-
tánya, v. Hunyadi László ötvös-
mûvész újította fel. A nemes kle-
nódium a Barátok temploma fél-
tett kincse, mely a több hónapig
tartó helyreállítást, fölújítást kö-
vetõen érkezett vissza Isten õsi
hajlékába. A jeles ötvösmester-
nek dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek, valamint
Bárkányi Ernõ templomigazgató
mondott köszönetet.”
(Petõfi Népe 2011. okt. 7.)

E napon a mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc templom bú-
csúmiséjén vettünk részt, melyet dr. Bábel Balázs érsek úr
celebrált.

Trianonra emlékeztünk az Arany János Református Gim-
názium, Szakképzõiskola és Diákotthonban, Nagykõrösön.

A képen balról jobbra: Deli Lajos, az Országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület Nagykõrösi Szervezetének tagja,v. Kiss Já-
nos Mihály, MVSZ küldött, v. Rákosi Lajos v.alhdgy, v. Var-
ga Péter Pál, az O.Ny.P.E. Nagykõrösi Szervezetének Elnö-
ke, MVSZ tag és v. Agócs József. v. Kiss János Mihály

Dr. Bábel Balász érsek úr kitüntetése

A Történelmi Vitézi Rend a magyarság érdekében kifej-
tett odaadó munkássága elismeréseként az egyházi szemé-
lyeknek adományozható Piis Meritis Kereszt-el tüntette ki
Dr. v. Bábel Balász kalocsa-kecskeméti érsek urat. Szent-
mise után fõka-
pitányunk az
egyházi személyi-
ségeknek adomá-
nyozható magas
kitüntetést adott
át az érsek úr-
nak, melyet az ér-
sek úr rövid be-
szédben köszönt
meg. Az ünnep-
ség közös vacso-
rával, a rászoru-
lóknak ételosz-
tással, azaz aga-
péval zárult.
Rendünket képviselte v. Suhajda Krisztián mb.szkp, v. Ti-
szavölgyi István v.mb. hdgy. és v. Szabó Zoltán rendtársunk.

2011. VI. 12. Képünk a keceli Fejes Keresztnek, Érsek
Urunk által való megáldása alkalmával készült.

Szolgálatot adott: Szajkiné v. Eszter, v. Szanyi János, v.
Vörösváczky Csaba.mb.v.hdgy., v. Kákonyi Mátyás, v. Tisza-
völgyi István mb.v.hdgy., ifjú v. Tiszavölgyi fotó.

Cappella Ungherese – Doberdo

Az I. világháború véres csatáinak színhelyén, az Isonzo fo-
lyó mellett fekvõ Doberdohoz tartozó Visintini településen
2011. október 27-én hajnali 4 óra tájban helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit és énekelték el Himnuszunkat a 2009.
május 29-én felújított, újjáépített Magyar Kápolnában (Cap-
pella Ungherese) az 1956-os Vitézi Lovagrend Kalocsai Tkp.
tagjai. A kápolna története: A caporettói áttörést követõen az
osztrák-magyar hadsereg csapatai a Piave folyóig hatoltak elõre,
az “isonzói front” mentén több tucat egyszerû katonai temetõ jött
létre. A legtöbb ilyen temetõ a Karsztokon, különösen Doberdó
környékén volt. A név még ma is jelképe a közel harminc hóna-
pon át tartó véres küzdelmek minden képzeletet felülmúló bor-
zalmainak. A magyar katonák, honvédek úgy döntöttek, kápol-
nát emelnek halottaik tiszteletére és emlékére ott, ahol a legke-
gyetlenebb küzdelmek dúltak: a Doberdó községhez tartozó Vi-
sintini nevû településnél. Két, szomszédos telken több ezer kato-
na van elhantolva. A kápolna helyét nem kisebb személyiség vá-
lasztotta ki, mint maga IV. Károly király. 1918 õszén a kis épület
majdnem teljes egészében elkészült; a beépítésre a helyszínen már
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elõ voltak készítve az oltár kõelemei és a belsõ díszítések. A temp-
lomocska felszentelését 1918. november 11-re tûzték ki, de ad-
digra a már menekülõ osztrák-magyar hadsereg visszavonult az
Alpokon túlra. A kápolnát több, mint hetven éven át istállónak,
tyúkólnak használták, szénát, mezõgazdasági felszereléseket tá-
roltak benne. A múlt század kilencvenes éveiben, az Associazio-
ne Amici dell’Isonzo (Isonzói Baráti Egyesület) tagjai, a HM., a
magyar konzulátus, a gyõri Isonzó Baráti Kör, s egy magyar vál-
kalalkozó, Szunai Miklós – újjáépítették a tetõzetet, a kápolná-
hoz hozzáépítettek egy kis méretû apszist, a falakat színes, mûvé-
szi üvegablakok díszítik. Az oltárhoz felhasználták a közben elõ-
került, eredetileg is erre a célra faragott kõtáblákat. Szunai Mik-
lósnak, aki az egész vállalkozást finanszírozta, valamint a védnök-
séget vállaló Széchenyi Tudományos Társaságnak az volt az óha-
ja, hogy a kápolna az isonzói csatákban elesett összes katona em-
lékmûve legyen.

Forrás: Renato Tubaro (Szomráky Béla fordítása)

Dédnagyapám, Bolvári István (1900–1978) 93 esztendeje,
18 éves korában a Császári és Királyi 9. Honvéd Gyalogez-
red kötelékében harcolt ezen a vidéken. Emlékére melléke-
lem ez a csata elõtt készített fényképet, amelyen Õ is meg
van örökítve. v. Vörösváczky Csaba, T.V.R. mb.hdgy.

2011. Õszi állománygyûlés, Izsák

A november 19-i, családias, baráti áll.gyûlés megnyitóján
a zászlók bevonulását követõen v. Vesztergám Miklós táro-
gatómûvész kíséretével énekeltük el a Himnuszt. V. Suhajda
Krisztián mb.szkp. ismertette a tavaszi áll.gy.ûlést követõ
idõszakban végzett tevékenységünket. Alcsoportunk részvé-
tele a rendezvényeken, megmozdulásokon igen jelentõs; a
közel 20 eseménybõl néhány:

Bemutatjuk:

A kalocsai vitézhadnagyi hivatal
új Horthy-dombormûvének fotog-
ráfiája.

A dombormû alkotója Kovács
Norbert kalocsai szobrászmûvész.

v. Vörösváczky Csaba mb. v. hdgy.

Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ, Kecskemét

A 2006. július 26-án indult ételosztás minden hétköznap
sorra kerülhetett a Karol Wojtyla Barátság Központban – ki-
zárólag nagylelkû adományokra, s így Isten gondviselésére
támaszkodva. E hálaadásra méltó alkalomból vendégünk
volt dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, kinek intéz-
ményünk névadó pápáját idézõ megemlékezése elõtt a Zöld
Kereszt Együttes énekese, v.Szabó István teremtett dalaival
szeretetteljes hangulatot, utána pedig a házért önkéntes
munkát végzõ vendégeink elismerése, jutalmazása követke-
zett Farkas P. József igazgatónk és az érsek atya által. A mai
ételt adományozó Történelmi Vitézi Rend képviselõjének,
v.Hunyadi Lászlónak záró gondolatait és a közös imádságot
ünnepi ebéd követte az ebédlõben és a díszteremben egya-
ránt. Köszönet e szép alkalom minden elõsegítõjének!

Varga Brigitta K.W.B.K.

- Három, út mentén lévõ kereszt rendbetétele, felújítása,
újraszentelése

- A kecskeméti Szentháromság temetõ I. világháborús sír-
jainak rendbetétele

- Hõsök napján megemlékezések, több helyszínen is kép-
viseltük Rendünket

- Fõkapitányunk által felújított kehely ünnepélyes átadása
- Nemzeti ünnepeinken való részvétel, stb.
Székkapitányunk beszámolója után fõkapitány úr tartott

tájékoztatót az aktuális eseményekrõl; hozzászólások, ter-
vek, leendõ feladatok megbeszélése következett. Bajtársi
ebéddel folytatódott programunk, halk tárogató szó mellett,
néha közös énekléssel.

Kecskemét, Nagytemplom.

A Doni Hõsökre emlékeztünk szentmise keretében. A kö-
zös megemlékezésen a T.V.R., a hagyományõrzõ huszárok,
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katonák közösen vettek részt. A megemlékezést közös fotó-
val és beszélgetéssel zártuk. Rendünket 17 fõ képviselte a
szentmisén, zászlóink jelenlétével, díszõrséggel emeltük a
megemlékezés hangulatát.

Fotók: v. Kiss J.Mihály, v.Tiszavölgyi I.,  v. Vörösváczky Csaba
v. Tiszavölgyi István v.hdgy.

Szolnok megyei Alcsoport
2011. október 26. – A Magyar Szent Korona hiteles máso-

lata látogatott a csallóközi Sárosfára. A II. János Pál pápa ál-
tal megszentelt Szent Korona július 2-3-án volt jelen a sáros-
fai falunapon. A Történelmi Vitézi Rend Szolnok m. Alcso-
portja v. Szerencsés Sándor szkp. vezetésével, a Szent
György Lovagrend és a Nemzetõr Egyesülettel közösen ve-
zették fel a Csallóközbe és lett Sárosfán a kultúrházban elhe-
lyezve Szent Koronánk hivatalos másolata.

Vasárnap ünnepélyes körmenettel érkezett a magyar
nemzeti ereklye másolata a helyi templomba, ahol a katoli-
kus hit megerõsítéséért szólt a szentmise. A falunap prog-
ramjának része volt a Szent Korona másolatának közszemlé-
re tétele: Magyarország legfõbb jelképe elé nagyon sokan za-
rándokoltak. l.v. Szerencsés Sándor ter.szkp.

II. János Pál pápa szoboravatása,
Kecskemét

A Boldog Karol Wojtyla Lengyel-Magyar Barátság Köz-
pont Háza elõtt 2012. május 18-án rendezett avatáson részt
vett Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Dr. v. Bábel
Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Katolikus Egyház érseke, Dr
Zombor Gábor polgármester és Roman Kowalski, a Lengyel
Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete,
Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színmû-
vész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és sok meg-
hívott vendég. Rendünket az a megtiszteltetés érte, hogy II.
János Pál pápa vérereklyéjét mi helyezhettük el a szobor tal-
pazatánál, illetve körmenetben mi vittük a ünnepi szentmise
helyszínére, a Barátok Templomába.

V.Tiszavölgyi István mb.v.hdgy.
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Fõhajtás egy 40 éves magyar találmány elõtt
Kõbe álmodták Béres József emlékét – Gyógy-ivókút Bé-

res József emlékére – Új szoborcsoporttal gazdagodott Szol-
nok belvárosa

Méltóságteljes ünnepség keretében avatták fel Szolno-

kon, a belvárosban a Csepp park nevet viselõ szoborcsopor-
tot, melyet az idén, a gyógyszer születésének 40. évfordulóját
ünneplõ Béres Csepp és megalkotója, a nagy közmegbecsü-
lésnek örvendõ kutató, dr. v. Béres József tiszteletére állítta-
tott Szolnok Város Önkormányzata és a Béres Gyógyszer-
gyár. A szoborcsoportba ölelt gyógyvizû ivó-kút egy közel
két évvel ezelõtt kiírt pályázat gyõztese, Miklya Gábor, pécsi
szobrászmûvész munkája. A három részbõl álló kompozíció
központi eleme az éppen lehulló csepp – dr. v. Béres József
életmûvének legfontosabb része –, amely egyre nagyobb tér-
beli és idõbeli kiterjedésben körkörös hullámokat vetve hir-
deti a megérkezés tényét és a tovaterjedés, a jövõ erejét. A
gyógyvizet adó Béres-kút, mely akárcsak Béres József legen-
dás gyógycseppjei, a természet gyógyító erejét nyújtja a hozzá
fordulóknak. A nemes kõbe faragott mûalkotás méltó helyre

talált a Tisza parton, az újjáépített, gyönyörû Verseghy
parkban. Az ünnepélyes szoboravatón Szalay Ferenc Szol-
nok város polgármestere és a feltaláló fia, Ifj. Dr.v.Béres Jó-
zsef ünnepi beszédben emlékeztek meg a Béres Gyógyszer-
gyár alapítójáról, egykori elnökérõl.

„Dr Béres József munkássága az újkori hazai gyógyszer-
gyártás sikertörténete – mondta Szalay Ferenc és hozzátette
– nagy öröm számunkra, hogy ebben a magyar csodában mi,
szolnokiak osztozhatunk azzal, hogy immáron 17 éve a mi
városunkban üzemel a Béres Gyógyszergyár. A gyár alapító-
ja példaképként szolgál mindannyiunk elõtt a mai napig. Dr.
Béres József emblematikus alakja lett a szolnoki gazdaság-
nak, aki méltó arra, hogy Szolnok városban a szoborcsoport
emlékezzen rá.”

Ifjabb Dr.v.Béres József, a feltaláló fia és szellemi örö-
köse, a Béres Zrt. elnöke köszönetét fejezte ki a város ve-

zetésének, amiért az ötlettõl a megvalósulásig támogatói
voltak annak, hogy édesapja emlékét méltó helyen és méltó
formában mûalkotás õrizze a jövõ nemzedéke számára is.
A szobrot leleplezése után az egyházak helyi méltóságai
áldották meg és szentelték fel.

v. Béres Klára

Olvasásra ajánljuk:

v. Béres Klára – CSEPPBEN AZ ÉLET
A Szeretet könyve. Egy életút. Magyar példakép. Dr.v.Béres Józsefnek, a Béres Csepp

megalkotójának élete. Olvasmányos, fordulatos, elgondolkodtató – és útmutató: „Egész
életemben szorgalmasan, kitartóan dolgoztam. Sokat küzdöttem az igazamért, azért az igaz-
ságért, amirõl tudtam, hogy mások javára fordítható. Amikor azt kérdezték tõlem, hogyan
tudtam kitartani, hogyan lehetett annyi ellenállással szemben bátorságom és erõm, éppen
ebben találtam meg a feleletet. Úgy, hogy nem a magam hasznát kerestem, nem a magam ér-
dekeit szolgálta a munkám, hanem eredményeimmel embertársaimon akartam segíteni.” –
Fia, Dr.v. Béres József könyv-ajánlójában mondja: „Meggyõzõdésem, hogy a mai, értékeit
vesztõ világban, egy erkölcsi válságban gyötrõdõ országban különösen nagy szükségünk van
az õ példájára.”



2012/1. VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 57

Magyar Koronaõrök Egyesülete
Ismét elmondhatjuk, hogy egy tevékeny és eredmények-

ben gazdag évet tudhatunk magunk mögött. Az év jelentõs
pillanatait idézzük fel, amelyeket kedves Társainkkal, így a
Történelmi Vitézi Renddel éltünk át:

A 2011. januárban Doni megemlékezés a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum szervezésében. Jó érzés ismert és
újabb társakat látni, akik elkötelezett hívei a Haza szolgála-
tának. A megindító, de egyben katonás, a dicsõ hõsökhöz
méltó beszédet koszorúzás – majd rövid fogadás követte.
Volt alkalmunk arra, hogy a Honvédséggel és Társszerveze-
teinkkel is beszéljünk a 2011-es évrõl, a 2012-es feladatokról
és a nemzetet támogató összefogás megerõsítésérõl.

Január 22-én a Magyar Kultúra napján újabb csoda ré-
szesei lehettünk, a Magyar Kultúra Lovagjainak avatása al-
kalmából. Példás értékû összefogás jellemzi a szervezetet,
ahogy Nagy Magyarország képviselõit próbálja erõsíteni,
összetartásra buzdítani.

Áprilisban Tolcsván jártunk, igen emlékezetes ünnepsé-
gen és szentmisén vehettünk részt. Innen az utunk Mezõfal-
vára vezetett, 200 éves fennállását ünnepelte a község.

Mindenhol csillogó és bizakodó tekintetek vettek körül.
A Szent Korona hiteles másolatát látván, az emberekben
megerõsödik a hit, a remény és a szeretet. A szavak nélküli
tisztelet megadása és az ünnepség súlya lélekig hatolva érez-
teti velünk, hogy a hivatás, amit a dicsõ Koronaõrök átadtak
nekünk, milyen mélységekig él az emberek szívében. Az idõs
bácsi és néni, akik könnyek között fuldokolva mesélik el éle-
tüket, amelynek mindig is fontos szereplõje volt a Szent Ko-
rona; akik végigélték a háborút és az ‘50-es évek borzalmait;
akik felépítették az országot – és még mindig van bennük erõ
és akarat, hogy változtassanak a környezetük, országunk sú-
lyos helyzetén – számunkra is példaértékû tartással adják tu-
domásul ország, és s világ számára,”...még jõni kell, még jõni
fog egy jobb kor...”

Kitartás, a keresztutunkat végig kell járni!!!
2012. április 20. – Amit még nem tudunk a Szent Koroná-

ról. Vitéz Woth Imre tkp, a Magyar Koronaõrök Egyesületé-
nek elnöke elõadása a Szent Korona ismeretlen múltjáról és
jelenérõl Érsekújváron.

Honvéd Koronaõrség

Május 30-a mindannyiunk számára a legszebb nap, amely 20
éves fennállásunknak mondhatni, a koronája lett. A Magyar Ko-
ronaõrök Egyesülete egyik legfontosabb célkitûzését érte el, ami-
kor a Honvéd Koronaõrség hivatalosan is átvette a Szent Korona
õrzését. Egyesületünk alapítói akarata teljesült, miszerint: a
Szent Korona õrzése a Honvédség kötelékébe kerüljön és ezt tör-
vény szintre is emeljék.

Az ünnepség kezdete elõtt a budapesti Petõfi laktanyában
találkoztunk, innen együtt indultunk tovább az Országházba

a Honvéd Koronaõrséggel. 11:00
órakor katonai hagyományok
szerint kezdetét vette az átadás –
átvételi ceremónia a Kupola te-
remben, Õfelsége, a Szent Koro-
na jelenlétében, Dr. Hende Csa-
ba honvédelmi miniszter, dr. Kö-
vér László házelnök, katonai és
egyházi, politikai pártok képvise-
lõi, v. Hunyadi László a T.V.R.
fõkapitánya és a sajtó részvételé-

vel. A Honvéd Koronaõrség méltóságteljes dobpergés mel-
letti bevonulását, a feszes, katonás, magas legények komoly
tekintetét, az esküszöveget elmondó hangsúlyát nehéz sza-
vakba önteni. Ahhoz tudnám hasonlítani az érzést, mint
amikor a Himnuszt énekeljük, amikor hûséget fogadunk a
Hazának. Azaz, nagyon mély és végtelenül komoly szándé-
kot nyilvánítunk ki.

Június 4–5-én Sárvár lovasíjászai láttak vendégül, a kö-
szöntõ beszédet Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter tar-
totta. Tanúi voltunk a nemzet összefogásának, a szívek meg-
nyílásának – mely a Haza – és Istenszereteten túl Magyaror-
szág erkölcsi és szellemi felemelkedését szolgálta.

Június 18-án Szent László Zarándoklaton vettünk részt,
mely Krakkóba tartott. A Történelmi Vitézi Renddel közösen
kísértük a Szent Koronát a díszfelvonuláson, s az ünnepi
szentmisén a Wawel székesegyházban. Újabb történelmi for-
dulat az életünkben. Tudjuk, hogy milyen szoros barátság és
testvéri kapcsolat fûzi egymáshoz a lengyel-magyar népet –
mondhatjuk bátran, egy évezred óta. Ez az esemény kezdete
volt a szervezeteink között kialakult baráti kapcsolatnak.

Korona królów wêgierskich na Wawelu

W sobotê Kraków by³ œwiadkiem niezwyk³ych uroczys-

toœci. Pod Wawel przyby³a polsko-wêgierska pielgrzymka

historyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Konst-

rukcji Historycznej im. Wodza Sabolesa, Stowarzyszenia

Stra¿ników œwiêtej Korony Królewskiej i Ogólnokrajowego

Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej na Wêgrzech. (...) (Marian

Sata³a) - Gazeta Krakowska, 2011.06.20.
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Magyar királyok koronája a waweli királyi palotában

Fordítás: Szombaton Krakkó nem mindennapi ünnepség-
nek volt tanúja. A Wawel alá érkezett a lengyel-magyar tör-
ténelmi zarándoklat, melyet a Szabolcs Vezér Történelmi
Egyesület, a Magyar Koronaõrök Egyesülete és a Magyaror-
szági Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat szerve-
zett. A zarándoklat Szent László 2011. évi ünnepségsoroza-
tát nyitotta meg.

Az ünnepségeket Krakkóban, Budapesten és Tokajban
szervezik. A magyarok szombaton elhozták Krakkóba a szá-
mukra legfontosabbat: a magyar királyok koronáját és a tör-
ténelmi zászlókat. László király Lengyelországban született
és nevelkedett, Béla magyar királynak és Richeza lengyel
hercegnõnek – II. Mieszko lányának–fiaként. László király a
katonák és a határõrök védõszentje és 15 éve a Magyarorszá-
gi Lengyel Kisebbség védõszentje is. (Marian Sata³a) A
krakkói fotógaléria a http://krakow.naszemiasto.pl/arty-
kul/958345, korona-krolow-wegierskich-na-wawelu-zdje-
cia,1151727,id, t,zid.html#czytaj_dalej – címen látható. Ga-
zeta Krakowska, 2011.06.20.

A már hagyományos szabolcsi Szent László-napi ünnep-
ségsorozaton (június 25–27.), mely a Szent László zarándok-
lat folyatása és egyben záróakkordja volt.

Júliusban Ópusztaszeren és Erdélyben, Baróton jártunk.
Újabb tanúi lehettünk annak, hogyan képes a nemzet össze-
fogni, s az õsi szokásokat feleleveníteni, a fiatalságot õseik
tiszteletére megtanítani, a hagyományokat továbbvinni.

Mindkét helyszínen Szent Korona- és Koronaõrség-történe-
ti elõadást tartottunk, igen nagy sikerrel!

Augusztusban Bükkszentkeresztre kaptunk meghívást,
melynek nagy örömmel tettünk eleget.

20 év

Szeptemberben a hagyományos budapesti, Belvárosi
templom-béli vitézavatást követõ héten, 24-én ünnepeltük
Egyesületünk fennállásának 20. évfordulóját az Országos
Széchényi Könyvtárban. Elõzetesen megnyitottuk a rajzpá-
lyázat résztvevõinek alkotásait és a Koronaõrség történetét
bemutató tabellákat, majd megkoszorúztuk a koronaõrzõ
kamra mellett elhelyezett emléktáblát. Ünnepi beszédet
mondott v.Woth Imre, a Koronaõrök Egyesületének elnöke
és Ádám Barnabás ezredes úr, a Honvéd Koronaõrség pa-
rancsnoka. V.Woth Imre összefoglalta a húsz év történéseit.
Igen hosszú volt a lista, bõvelkedtünk örömben s bánatban –
de a legfontosabb, hogy teljesítettük a Koronaõrök végaka-
ratát: a Szent Korona õrzése kerüljön újból a Honvédség kö-
telékébe! – A parancsot teljesítettük. A koronaõrök díszõr-
séget adtak a Szent Korona hiteles másolata mellett, s a kive-
títõn a húsz év képei jelentek meg.

Ádám Barnabás ezredes úr megindító köszöntõt mondott.
Mindannyiunk szíve megtelt hálával, hogy ilyen kiváló pa-
rancsnoka lett az újabb Koronaõr-generációnak. Az ünnepi
beszédet Dr. Molnos Levente folytatta: Vereb község polgár-
mesterének megbízásából díszpolgári oklevelet adott át az
Egyesület tagjainak. Vitéz Hunyadi László úr, a T.V.R. fõka-
pitánya a Koronaõrség minden tagjának ’Hõsiességért’-kitün-
tetést adományozott az évtizedes szolgálatteljesítés elismeré-
séül. – Meglepetéssel szolgált egyesületünk a meghívottak-
nak: Egy eredeti koronaõr díszkardot, egy ajándékba kapott
koronaõrzõ kamra kulcsait rejtõ dobozt és két eredeti, szintén
ajándékba kapott vibárd tollat mutatott be a vendégeknek.
Felbecsülhetetlen kincs ez számunkra, ami a múlttal való szo-
ros összekapcsolódás bizonyítéka. Megõrizzük az ereklyéket,
s hálás köszönetet mondunk a nemeslelkû adományozóknak!

Közös akaratunk:
Elhatároztuk, hogy 1938-ban, a Szent István-év alkal-
mából, a Szent Jobb országlása (országjárása) céljára
kialakított vasúti szerelvényt újjáépítjük. Civil szerveze-
tek, képviselõk és természetesen a T.V.R. a MÁV-val, a
lengyel kisebbségi önkormányzattal, a Budakeszi Kultú-
ra Alapítvánnyal közösen kívánjuk megvalósítani a ter-
vet, melynek eredményeként a szerelvényt újra útjára in-
dítanánk az egykori állomáshelyekre.
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– Az Egyesület tavasszal rajz- és novellaíró pályázatot hirde-
tett minden korosztály számára. 40 szebbnél szebb és igen ér-
tékes pályamû érkezett hozzánk. Több kategóriát alakítot-
tunk ki, a kis mûvészeket is meghívtuk ünnepségünkre, min-
denki díszoklevelet s kis ajándékot kapott jutalmul. Az ün-
nepséget záróbeszéd és v. Pitti Katalin mûvésznõ által énekelt
Szózat és egy ajándékvers, majd rövid fotózás és fogadás zárta
a Széchényi Könyvtárban. Innen átvonultunk a Hadtörténeti
Intézet udvarába. A Koronaõr emléktábla mellett rövid ünne-
pi beszédet tartott Woth Imre elnök úr és koszorút helyez-
tünk el az Egyesület nevében.

Az év utolsó kiállása az immár harmadszor megrendezett
Nagyboldogasszony-ünnep a soproni bencés templommal
közösen. Nagyboldogasszony napját ünnepeltük kiállítás, lo-
vagi torna, vetítés és rajzverseny megrendezésével. Minden-
kinek jó szívvel ajánlom, látogassa meg Laci atyát, töltsön el
egy kis idõt az egyik legrégebbi koronázó templomunkban.

Sok szempontból komoly, de összességében igen aktív évet
zárunk. Biztosra veszem, hogy az elmúlt húsz év munkájának
gyümölcse mindannyiunk számára elegendõ arra, hogy erõnk
és tudásunk javával ’tegyünk a legnemesbekért’. Kérem Önö-
ket, hogy ahogy eddig is – szeretetben, egymás iránti tisztelet-

ben végezzük feladatunkat, legyünk kis lámpások a jövõ nem-
zedéke számára, õseink példáját követve, a nemzet egységé-
ért, a világ jobbá tételéért végezzük munkánkat.

A Magyar Koronaõrök Egyesülete nevében
Andor Timea titkár

A Szent Korona Gyermekrajz-pályázat egyik díjazottja. Széchényi Könyvtár A Koronaõrség és a Történelmi Vitézi Rend „történelmi”, hagyományos kapcso-
lata

A 20 éves évfordulón, Budai Vár, Széchényi Könyvtár. Az ünnep megható pillanatai

Ismeri felvidéki íróinkat?
Ha még nem, akkor most kedvezõ lehetõsége nyílik

megismerésükre!

120 éve született Vécsey Zoltán, 115 éve született Tamás
Mihály, 110 éve született Darkó István és Szombathy
Viktor, 100 éve született Nehéz Ferenc.

Két regény vásárlása esetén a harmadikat ajándékba
adjuk:

Vécsey Zoltán: Síró város
Tamás Mihály: Két part között fut a víz
Darkó István: Deszkaváros
Szombathy Viktor: És mindenki visszatér
Nehéz Ferenc: Ezüstkönny, Két harangszó ölelkezett

Kráter Könyvkiadó, H-2013 Pomáz, Búzavirág u. 2.
Tel./fax: **36-26/328-491; vagy: **36-20/91-53-234;

e-mail: krater@krater.hu
Kráter Könyvesház (az Astoriánál) , Budapest, VII.

ker. Rákóczi út 8. – belsõ udvar
Tel./fax: 1/266-31-53; 30/490-64-58; e-mail: konyves-

haz@krater.hu

A Magyar Koronaõrök Egyesülete továbbra is ellátja a
Szent Korona hivatalos másolata melleti szolgálatát.

Ünnepi eskütétel
Az Észak-Dunántúli Törzsszék Veszprém, Fejér és

Komárom-Esztergom vármegyék alcsoportjainak eskü-
tételét 2012. július 21-én (szombaton) 10.00 órai kezdettel
a tarjáni Római Katolikus Templomban tartjuk. Köszöntõt
mond vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend fõ-
kapitánya.

Az eskütétel után Fõkapitányunk „Õfelsége, a Magyar
Szent Korona” címmel elõadást tart a katolikus közösségi
házban, a napot bajtársi ebéd zárja.

vitéz Pintér Kornél
Észak-Dunántúli törzskapitány



60 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2012/1.

SZÜLETÉSNAPOT KÖSZÖNTÜNK!
102 éves, legidõsebb rendtagunkat köszöntjük!

A Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei
alcsoportjának tagjai meghatódott tisztelettel, õszinte szív-
vel és magyar büszkeséggel köszöntötték otthonában vitézi
rendünk legöregebb vitézét, vitéz Kovács Ernõ magyar kirá-
lyi fõhadnagy urat 102. születésnapján.

Ernõ bácsi nagy örömmel, mosolyogva fogadta a gratulá-
ciókat. Szívesen és teljes szellemi frissességgel idézte fel em-
lékeit a harcok idejébõl. Több csatában részt vett, ott volt az
Uriv-i áttörésnél, és a hadi eseményekrõl napra, esetenként
órára pontosan emlékezve mesélt.

Kívánunk minden jót, egészséget vitéz Kovács Ernõ ma-
gyar királyi fõhadnagy úrnak . A magyarok Istene tartsa meg
minél tovább körünkben! Az alcsoport nevében köszöntöt-
ték v.Dinga László György v.hdgy,, v.Kaszál József v.alhdgy,
v.Lipovniczky Kázmér v.alhdgy., v.Vizi László, v.Laborcz
György Péter, v. Szantner Gábor.

Ausztria TSZK: Két nagy születésnapot ünneplünk
2012-ben:

v. Serényi István tb.tkp. idén ünnepli a 95. tavaszát, ko-
rát meghazudtoló szellemi és testi erõben.

Küldetésének megfelelõen fáradhatatlanul küzd Hazán-
kért és a Vitézi Rendért.

Szoros kapcsolatban van az egyetemista ifjúsággal úgy
Magyarországon, mint Bécsben. Ahol csak megjelenik, meg-
vívja a szellemi lovagi tornát mindazokkal, akik tévesen van-
nak informálva múltunkról és jelenünkrõl. A jó Isten áldja és
éltesse nagyon sokáig erõben és egészségben, hogy nemes
küldetésében, Ha-
zánk ifjúságáért
való munkásságá-
ban, sokáig szol-
gálhassa Hazán-
kat, Rendünket,
Isten még nagyobb
dicsõségére.

v. Mesterházi
László rendtár-
sunk idén tölti be
a 80. születésnapját. Reméljük, hogy még sokáig tudja élvez-
ni a dunántúli Vitézi Címerrel ékesített házát, ahova Bécsbõl
elég sokszor leruccan.

A jó Isten áldja és éltesse nagyon sokáig erõben és egész-
ségben.

v. Érczhegyi István tkp.

90. születésnapján köszöntöttük vitéz Zakariás Gábor
kedves rendtársunkat Buda Törzsszék klubnapján.

Néhány szót életérõl, helytállását tükrözõ kitüntetéseirõl:
Veszprémben született 1922.03.07-én. Hadi kitüntetései:
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Magyar Bronz Érdem-
érem, II. osztályú német Vaskereszt, I. o. Tûzkereszt. Nyug-
állományú honvéd ezredes. 1995-ben lett Rendünk tagja,

Pécsett, saját érdem alapján avattuk. Kívánunk egészséget,
változatlanul jó kedélyt – és még sok hasonló kellemes
együtt töltött alkalmat!

v. Kardos László alezr., szkp, v. lófõ Kovács György
MATE , Buda- és KÖMA. NY. törzsszékek tagjai

90 éves rendtársainkat köszöntjük tisztelettel,
rendtársi-baráti szeretettel:

v. Kovács Magdolna, Dr. Fejérné nemzetes Asszonyt, aki
1922. január 5-én született, s aktív rendtagunk;

v. Seres Irén, Magyar Vilmosné nemzetes Asszonyt, aki
1922. január 14-én született, 2008-tól Rendünk tagja,

v. Simon Árpád nemzetes Urat, 1922. január 29-én szüle-
tett, 2005. szeptember 17-én avatva, aktív rendtagunk;

v. Kertész Ferenc nemzetes urat, 1922. január 30-án szüle-
tett., 2000-tõl rendtársunk,  s aktívan dolgozik rendünkért.

v. Harmath Lajos tb.szkp nemzetes urat, aki 1991-tõl a
Rend tagja, törzsszékének egyik legaktívabb tagja, elismert
és szeretetett rendtársunk.

Köszönjük minden eddigi munkátokat, s kérjük is egyút-
tal, maradjatok segítõtársaink az elõttünk álló feladatok
megoldásában, teljesítésében. Segítsétek erõtökhöz mérten
a fiatalokat tapasztalatotokkal, bölcs és okos útmutatásotok-
kal. Jó egészséget kívánunk, s kívánjuk a személyes találko-
zásokat rendi, baráti rendezvényeinken.

v. Soltész Gyula tkp., fõszéktartó

Jobbról v.Mesterházi László, balról v.Serényi István

DR. V. MOHAI LÁSZLÓ

a biztosítási jog és ingatlanjog területén
komoly tapasztalatokkal rendelkezõ ügyvéd,

biztosítási szakjogász várja régi és új
ügyfeleit a polgári jog területére tartozó ügyekben,

rendtársaknak kedvezménnyel.

1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park Irodaház E torony III. emelet
Tel.: 06 (30) 513-8616

dr.mohailaszlo@gmail.com
Ügyfélfogadás elõzetes bejelentkezés alapján.
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Vallomás vitéz Orbán Ferencrõl. – A 88. életévét töltötte!

Sok minden kavarog a fejemben, amikor édesapámról
írok. Nem tudom, honnan kezdjem – és hol érjen véget.
Annyira gazdag és színes az élete, hogy nehéz kiragadni, ta-
lán egy napot is belõle. Minden korszak, minden esemény,
állapot és lét, ahogy következett egymásután, úgy határozta
meg jövõjét. Próbálta megélni a pillanatnyi helyzetet. Talán
ezért érte meg ezt a kort és örvend egészségének, sõt tervei
vannak évekre elõre. Rendünk csíkszéki csoportja idén feb-
ruár 3-án tartotta év eleji ülését. Véletlen egybeesés, vagy
így hozta a sors, apám éppen azon a napon töltötte be 88.
születésnapját. Kemény téli nap volt, szárközépig ért a hó.
Kiszálltunk az autóból és Õ fiatalos rugalmassággal lépke-
dett a havazóban a ház felé. Örült, hogy velünk jöhet és te-
kintete vidáman szaladt végig az egybegyûlteken. Míg üdvö-
zölte a rendtársakat, átsuhant agyamon az a sok-sok elmúlt
évtized. Próbáltam összeszedni gondolataimat, hogyan lehet
összegezni, ne maradjon ki belõle semmi.

Nem volt könnyû élete. A kis falu, hol iskolába járt, meg-
határozta gyerekkorát. Ott játszott,ott énekelt, de a betûve-
tést, azt csak románul tehette. Tombolt az erõszak az okta-
tásban, de ez csak megerõsítette magyarságát. Sokszor me-
sélte nekem. Így oltotta belém gyerekkoromtól az identitás-
tudatot.- Aztán jöttek a negyvenes évek. Négy év magyaridõ.
Boldog volt, csakhogy elindult a lavina. Levente, bevonulás,
kiképzés, front. Így következett egymásután mindaz, amit
mi nem tudunk soha megérteni. Fronti szolgálatát a Gyimes
völgyében kezdte, a határon, Böbl ezredes fennhatósága
alatt. Õ építette és bontotta a telefonhálózatot. Sokszor volt
életveszélyben. A Bilibók-tetõi csata után vonult a front –
vonult apám is folytonos hátvédként mentve egységével a
székely-magyar csapatokat. Akkor még nem sejtette, hogy a
hamura fog hazajönni, ugyanis porig égett szeretett szülõfa-
luja, Ajnád. A Felvidéken orosz fogságba esett, majd vissza-
kísérték egy romániai gyûjtõtáborba. Szerencséjére fél év
után hazakerült. Mindenhol kitartott becsületesen, felvételt
nyert a vitézi rendbe. Csak ezzel 45 évig nem volt tanácsos
elõhozakodni… Jött a kulákidõ, költözködések sorozata,
közös gazdaságok. Hát elég zûrzavaros idõk voltak. De
mindemellett megmaradt jó magyar embernek és arra taní-
tott minket is. Tõle tanultam a Talpra Magyart, Isten áldd
meg a magyart, Kossuth Lajos azt üzente, és még sok más
olyan dalt és verset, amelyet bûn volt még említeni is. Most is
ugyanúgy elszorul a torkom, apámmal együtt, mint gyerek-
koromban, a magyar Himnusz hallatán. Keserves kommu-
nizmus!... Mindezek  felhõként futottak át rajtam.

Bevonult a terembe, leült és mi, utódai körülvettük.
Mint várományosok, öten nyertük el a vitézi kitüntetést õ-
utána. Születésnapi köszöntése igencsak nagy meglepetést

okozott apámnak. Könnyeivel küszködött – igaz, én soha
sem láttam sírni életemben – és hálából elszavalta Gyóni
Géza: ’Csak egy éjszakára küldjétek el õket’ címû versét.
Hihetetlen szellemi frissességgel és energiával szavalt. Úgy
gondolom, mindannyiunknak örökös példa lehet hosszú
élete, ambíciója és kiváló magyar öntudata. Isten adja Rá
áldását és ajándékozza meg hosszú élettel. Neki is ez az
egyetlen óhaja.

vitéz Orbán Imre szkp.

A Bilibók-tetõn 2010-ben rendtársaival

Íjászverseny
„A 2012-es Jordániában megrendezett lovasíjász vi-

lágbajnokságot Kassai Lajos nyerte.
20 országból összesen 48 versenyzõ állt a rajthoz.
Az elsõ helyezést II. Abdullah jordán király fia Husse-

in herceg adta át személyesen Kassai Lajosnak.
A résztvevõ országok: Magyarország, Jordánia, Kína,

Anglia, Franciaország,
Németország, Irán, Ja-
pán, Korea, Luxemburg,
Malajzia, Lengyelország,
Románia, Dél-Afrika,
Spanyolország, Svédor-
szág, Svájc, Törökország,
USA, Brazília.”

Gratulálunk Kassai
Lajosnak!

1944. szeptember 9.
Az áttörés már megtörtént,
Ömlött a tengersok muszka,
Árulással fölvezették,
Ahol nem volt nekik útja.

Megpróbálta ellent állni
Maroknyi hõs határõr,
Készen voltak föláldozni
Önmagukat mindenestõl.

Hiába már, szegény árva,
Ne küld magad a halálba!
Ocsmány tettel beléd gázolt,
A bujkáló vasas gárda.

Hallod anyád sikolyát?
Apád keserves kínját?
Fölgyújtották a faludat,
Csak úgy pattognak a szikrák!

Omlanak a kis otthonok,
Lángolnak a gerendák,
Bús marha rémülten bõg,
Mind megvadultak a kutyák.

Égbõl szakadt Isten nyila
Hull a szendergõ falura,
Irgalom nincs,már hiába,
Minden sóhaj,minden ima.

Föl-föl zúgnak a repülõk,
Potyognak a levélbombák,
Lángot szórnak önmagukból…
Pusztul a rét s a gabonák...

A német tankok is füstölnek,
Pontban kettõ a darabszám!
Ezért kapott büntetõnek,
Pusztulást egy kis falu,Ajnád!

Felvég,alvég,középszeg,
Parázs hamu immár mind,
Nem maradt más a faluból,
Csak a templom meg egy ház!

Búsan nézik az öregek,
Szipognak a nagymamák,

Kötényükbe csongolyitják
Gyereküket az édesanyák.

És ekkor megnyílt az ég,
Zuhogott az õszi esõ,
Elmosta a sok szenvedést,
Lenyugodott a vad mezõ.

Imára kulcsolta kezét
A nép.Eljött a teremtõ!
Ítélet vette kezdetét…
Lesz-e fejük felett tetõ?

Lassan elült a zivatar,
Távoztak a repülõk,
Porban gubbaszt egy ravatal.
Körül ülik, akik élõk.

v. Orbán Imre szkp.



62 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2012/1.

ÖRÖMHÍR!  GÓLYAHÍR!
Nemzetünk alapja: a CSALÁD

Megtisztelõ felkérést kaptam, így írhatok, üzenhetek
Mindnyájatoknak – kicsiknek, nagyoknak – kis- és nagycsa-
ládosok aprajának-nagyjának. (Egy cikluson keresztül, négy
évig voltam a Nagycsaládosok Országos Egyesületének fõtit-
kára – fizetség nélkül…)

A múlt században történt: még csak kéz a kézben anda-
logtunk, amikor feltettük egymásnak a kérdést:…és hány
gyereket szeretnél/szeretnénk? – a kérdés naív (volt), hisz’
sokan vannak, akik
sokat szeretnének, és
ilyen-olyan okból
nem lehet (olyan
sok)….Mi hárman
vagyunk (fiúk) test-
vérek – Juditomék
hárman lányok…Én
24-, õ 22 éves volt es-
küvõnkkor, utána 11
hónapra született el-
sõ fiúnk. (Ma Ma-
gyarországon a nõk
ÁTLAGOS életkora,
amikor elsõ gyerme-
küket megszülik 30 év fölött van!!!!!!) Csak egy adalék: elsõ
fiúnk 5 hónapos volt – szépen fejlõdött – csupa anyatejbõl!–
amikor bementünk X város kórházába, hogy asszonykámnál
valami a hasi tájékon….Az orvos vizsgálgatta, majd azt
mondta: nem vakbél, nem epe, nem vese, hanem gyermek fo-
gant – és ugyanazon levegõvétellel hozzátette: ELVEGYEM?
– Menjünk innen – mondtam Juditomnak, és köszönés nél-
kül eljöttünk. Az elsõ után 14 hónapra született második fi-
únk, majd a harmadik is fiú. S megint csak egy adalék: a har-
madiknál a szülészorvos lekísért a parkolóig, és kérdésemre,
hogy mivel tartozom, azt válaszolta: „Cserélje le a Traban-
ton a gumikat („tükör-radiálok”= simára kopottak voltak
rajta) – így felelõtlenség három gyerekkel járni”(20 kg festék
tartotta össze a használtan, baráti áron vett sokéves, 500-as
piros Trabantunkat!) Nem dõltünk be az akkori divatos,
széltében-hosszában hangoztatott szlogennek, hogy „kicsi
vagy kocsi”! Negyedikre végre (sic!) kislányunk született. A
három fiúnk Pannonhalmán a bencéseknél érettségizett, lá-
nyunk Szentendrén a ferenceseknél. Mindvégig szolgálati la-
kásokban éltünk. (NEM vártuk meg, amíg saját lakásunk
lett.) Egy somogyi kis faluban dolgoztam – nem voltam párt-
tag, mégis egy napon váratlanul behívattak a megyei pártbi-
zottságra, reggel 9-re. Pontosan megjelentem, de várakoz-
tattak, – gondolták idegileg kicsit fáradt leszek. Amíg vára-
koztam, a gimnáziumban (piaristák, Budapest) bebiflázott
latin szólásokat, közmondásokat, idézeteket írtam egy pa-
pírra– 99-et, mire 11 után behívtak. „Helyes-e, hogy minist-
rálni tanítom a fiainkat?” – kérdezték. „Nem” – válaszol-
tam – majd lélegzetvételnyi szünet után folytattam, meg-
magyaráztam:„mert van plébánosunk is, káplánunk is a fa-
lunkban, nekik lenne a dolguk.” Két elsõ fiúnk orvos lett, az
elsõ két szakvizsgával (6 gyermek), a második egy szakvizs-
ga után PhD doktorátust is szerzett (4 gyermek), a harma-
dik fiúnk – tanár – , õ most (5 gyermek édesapja) írja dokto-
ri értekezését. Lányunk is pedagógus – õ most (3 gyermek
édesanyja) járt még „posztgraduális” képzésre, végzett-, és
kapott még „korai fejlesztõ” kiegészítõ diplomát. NEM
dõltek be a mostanában hangoztatott szlogennek: „család
VAGY karrier!?”

Tudom, hogy kis hazánkban egy (fiatal=nemzõképes)
pártól ÁTLAGBAN 1,3 gyermek születik – ez a nemzet ki-
halásához vezet – a fennmaradáshoz ugye világos mindenki
számára, hogy több, mint 2,0 gyerek születése lenne szüksé-
ges és elégséges. Talán túlzás lenne idéznem az 50-es évek
szlogenjét „lánynak dicsõség, asszonynak kötelesség”, de
kedves (kamaszkoron éppen túli fiatalok) – nem kell meg-
várni, amíg a lakás-, a kocsi és a karrier „összejön” – Fiúk, lá-
nyok! KERESSÉTEK MEG életre szóló – a Jóisten által
nektek rendelt –párotokat, házastársatokat! DE – NE a disz-

kókban lebzselõk kö-
zött, NE a falfirkálók
(„graffiti”), NE a
sok-sok pénzt hajfes-
tésre-, körömépítés-
re-, „pirszing”-re-,
„tetkóra,” italra-, ci-
garettára-, kábítóra
költõk között, NE a
motorral-, vagy ap-
juktól jó esetben köl-
csönkért (rossz eset-
ben „elkötött”) autó-
val (másokat veszé-
lyeztetve, sokszor ba-

lesetet, tragédiákat okozó) száguldozók között keressétek,
hanem …– a legközelebb esõ családos közösségek, helyi
Nagycsaládos Egyesület, egyházi ifijúsági csoportok, sport-
körök, tánc-és kultúrcsoportok stb. fiataljaival menjetek ki-
rándulni, kerékpározni, evezni, vasút-modellezni, ping-pon-
gozni, énekkarba, zenekarba, szavaló-színjátszó-körbe,
film-klubba.. és még sorolhatnám. Legyetek leleményesek,
mert az igazi szeretet NAGYON leleményes ám!

Hosszúra nyúlt kiragadott, papírra vetett gondolataimhoz
csak egy – idén nyáron készült –„nagy-család” fényképet csa-
tolok – könnyítésképpen leírom – 18 unokánk van.

Sok-sok mosolyt és nemzetünk (nyelvünk, kultúránk)
fennmaradásához bõséges gyermekáldást kívánva

vitéz lovag Török Ádám, Veresegyház

Megszületett Fehér Kristóf Dávid Gyõrben, 2011. októ-
ber 22-én. Keresztelõje 2011. december 10-én volt a gyõri
Kamillus templomban, ahol dr. Pápay Lajos megyéspüspök
úr keresztelte. A keresztapa a Kamillus templom plébánosa,
Berkes Gyula)

Szülõk: dr. Fehér Dávid ügyész, dr. Fehérné Kormos
Margit fõtanácsos. A boldog és büszke nagyszülõk: v.Fehér
Imre szkp és Fehérné Markó Kamilla v.hdgy.

Együtt örülünk a családdal. Egészséget, boldogságot kívá-
nunk Törzsszékünk nevében is!

Dr. v. Dengyel Zoltán tkp. Ny-Dtúli TSZK.
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Beszélgetés a várományosok várományosaival

Lejegyezte: v. szárazajtai Bakó Árpád mb. németországi
székkapitány (a nagyapa): Errõl-arról kérdezgetjük Kiss Liv
Kristint (unokalányomat), aki ez év májusában lesz tíz éves.

– Liv, te negyedikes vagy, melyik iskolába jársz?
Az ulmi Waldorf iskolába járok, ami nem messze van az Ul-

mi Magyar Kultúregyesülettõl.
– Oda is szoktatok menni?
Igen, szüleimmel és nagyszüleimmel. Legutóbb például a

Mikulásjáráskor, akkor ott zongoráztam is.
– Milyen nyelven tanulsz?
Természetesen németül, de jártam az ulmi hétvégi magyar is-

kolába is, mostanában pedig nagytatám tanít magyarul írni-ol-
vasni, a magyar nyelvtant is tanuljuk.

– Hogy-hogy ilyen szépen beszélsz magyarul, te tulajdon-
képpen milyen nemzetiségû is vagy?

Odahaza magyarul beszélünk, az iskolában németül. Én
magyar is és német is vagyok.

–- Látom a fényképalbumodban, hogy íjad is van.
Igen, ha Magyarországra megyünk, ott szoktam fürödni a

sárvári termálfürõben és az udvaron nyilazhatok.
–  Jártál már más országban is?
Igen, Erdélyben és Egyiptomban. Édesapám szüleivel vol-

tunk a Hargitán is, amikor az egyik éjjel nagyon nagy vihar ke-
letkezett és úgy esett az esõ, hogy mindannyian egy házikóba fu-
tottunk össze. De azért nagyon szép volt, a néni minden nap fel-
hozta az ebédet szekéren az esztenára és sokat kirándultunk.

– Jártál már a cserkészeknél?
Egyszer voltunk a tavaly nagytatámmal Stuttgartban, Ö azt

mondja, ha kitavaszodik és idõnk lesz, még megyünk.
– Beszéltél a barátnõidrõl. Vannak unokatestvéreid is

Ulmban?

Hát persze. Bakó Evelin Csengele, aki most volt három éves
és húga, Izabella Lea, aki most tanul járni, nemsokára egy éves
lesz. Ma délután is sétáltunk mindannyian, Brigittával és Kati
nagyival. Néhányszor voltam velük is a magyar babakörben,
ahol Niki néni gitározik és mi énekelünk.

- Tudom, hogy szüleid, vagy nagyszüleid néha téged is el-
visznek a Wengen-templomba a magyar katolikus, vagy pro-
testáns istentiszteletre. Most halt meg Monsignore Josef Ka-
upp, aki majdnem 50 éven át szolgált városunkban és neki
köszönhetjük, hogy ott magyarul misézhetünk a kiskápolná-
ban. Különben téged is Õ keresztelt, de erre bizony nem em-
lékszel.

–  Mondd, mit üzensz a vitéz bácsiknak és néniknek?
Háát... hogy ne fájjon a hátuk, mint most neked.
No, ezt jól elárultad mostan – ehhez én is csatlakozom és

mindenkinek jó egészséget, boldogságot kívánok szerettei
körében a magyar feltámadás reményeben!

v. szárazajtai Bakó Árpád mb.szkp, Németország – kisunokáival: Livvel,. Evelin-
nel és Izabellával.

HÁZASSÁGKÖTÉS

„Krisztus kegyelmébõl a házasság szentségét
szolgáltatjátok ki egymásnak, felbonthatatlan
életszövetségre léptek. Szeressétek és szolgáljátok
egymást hûséggel.

Felelõsek vagytok a rátok bízott
életért; fogadjátok el a gyermeket Isten kezébõl
és akarata szerint gondozzátok és neveljétek.
Tanúságtevéstekkel építsétek Isten országát.”

Vitéz Kérey Csörsz és Börcsök Erika 2011. szeptember 10-én házasságot kötött.

A Vitézi Tájékoztató ennyi idõ óta nem jelent meg! (Ezen változtatunk!) Szerkesztõségünk nevében is gratulálunk
az ifjabb vitéz Kérey születéséhez! v. Cseresnyés Pál tb.tkp.

Kéreyné Börcsök Erika és vi-
téz Kérey Csörsz Miklós elsõ
gyermekeként látta meg a nap-
világot Kérey Dénes András
2012. tavaszán.
A Jóisten éltesse a kis vitézt és
szüleit ebben a szép hazában!

v. Béres Ferenc Buda tkp

„Aki a szívet teremtette, úgy akarta, hogy az emberek szíveikkel fonódjanak egymáshoz. Elõbb-utóbb mindegyikünk
megtapasztalja, mennyire rá vagyunk utalva embertársaink szívére, és mennyire hivatva vagyunk arra, hogy másoknak
szívbéli szolgálatot tegyünk.” Prohászka Ottokár
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HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK
790 éve – Aranybulla. II. András magyar király 1222-ben

kiadott, aranypecséttel ellátott királyi dekrétuma, mely ön-
tudatunk alkotmánya. (Pl. Ferenc József nem szerette, ha
önállóan álmodnak a magyarok. Fontosnak tartotta ezt a ki-
egyezéskor is törvényben hangsúlyozni.)Magyarul olvasha-
tó, hiszen Virág Benedek latinból lefordította! Javasoljuk is
ennek olvasását…

460 évvel ezelõtt: Magyarország az iszlám elõretörés elle-
ni harcok színtere: Csak néhány tragikus-szomorú és dicsõ-
séges, hõsi helyszín, kiragadva a 150 éves török idõkbõl: Sze-
ged és környéke 1522 febr-márc. Temesvár ostroma 1552.
július 24-27., Szolnok eleste 1552. szept. 4., Eger ostroma
1552. szept.4-okt.17. Magyarország Európa és a keresztény-
ség védõbástyája 800 éven át, a tatárok betörésétõl számít-
va... Tengernyi szenvedés, vér,  halál és pusztulás...

...50 évvel ezelõtt (1961. okt. 30.) indulhattak el a török
munkások Németország felé. Két papírlap, ennyi kellett:
Németország KÉRI, VÁRJA a török vendégmunkásokat. Az
eredmény mára: hárommillió németországi török. Békeidõ-
ben fog térdrerogyni a keresztény Európa.(?) Visszafordít-
hatatlan folyamat…

310 éve – 1702. febr. 7. A török kiûzése után a magyaror-
szági várak felrobbantását rendeli el a bécsi Udvari Kamara.

130 évvel ezelõtt született Kodály Zoltán (Kecskemét,
1882. december 16. – Budapest, 1967. március 6.) háromszo-
ros Kossuth-díjas magyar zeneszerzõ, zenetudós, zeneokta-
tó, népzenekutató, az MTA tagja.

120 évvel ezelõtt született Mindszenty József Esztergom
érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros. (Cse-
himindszent, 1892. március 29. – Bécs, 1975. május 6.) Em-
lékünnepségek az országban több helyen, pl: Buda, Felsõpe-
tény, itt templom-avatási ceremóniával egybekötötten!
Mindszenty József bíboros teljes körû jogi, erkölcsi és politi-
kai rehabilitálását nyilvánította ki a Legfõbb Ügyészség a na-
pokban meghozott határozatával. – közölte az Eszter-
gom-Budapesti Fõegyházmegye. Boldoggá avatása 11 év óta
van folyamatban…

90 éve – 1922. IV.1-jén halt meg IV.Károly, Magyarország
utolsó királya. 2004-ben boldoggá avatták.

85 éve – 1927-ben halt meg Prohászka Ottokár, püspök,
író, akadémikus, közéleti személyiség, korának vezéralakja
(1858. október 10. – Budapest, 1927. április 2.).

20 éve – 1992 – A maastrichti szerzõdés aláírásával meg-
alakul az Európai Unió.

2012. március 26. Egyetért a vörös gróf szobrának eltávo-
lításával rokona, vitéz gróf Károlyi László. Mint a Károlyi
család tagjának, esze ágában sincs tiltakozni a Fõvárosi Köz-
gyûlés határozata ellen, amelyben a grémium Károlyi Mihály
szobrának eltávolításáról rendelkezett. Sõt! Károlyi László
egyenesen abszurdnak érzi, hogy Károlyi Mihály szobra az
ezeréves magyar államiságot jelképezõ Országház szom-
szédságába került annak idején. „Na ott végképp nincs he-
lye, miután súlyos felelõsség terheli a történelmi Magyaror-
szág szétdarabolásáért! – tette hozzá a most nyolcvanegy
éves férfi. Károlyi Mihály Károlyi László édesapjának elsõ
unokatestvére volt. Károlyi László szerint a család tagjai so-
hasem lelkesedtek a politikus Károlyi Mihályért, hiszen amit
tett, s az a szerep, amelyet vállalt, szemben állt a Károlyiak
gazdag, hazát és nemzetet szeretõ hagyományaival. Nemze-
tes gróf úr és felesége, Erzsébet asszony 1995-ben települt
haza Magyarországra Nyugatról, s úgy döntöttek, a család
egykori fóti kastélyában rendezkednek be (jelenleg „albér-
lõk” saját kastélyukban). Meglepve látták azonban, hogy e
kastély falát Károlyi Mihály tiszteletére avatott dombormû

díszíti. Rögtön eldöntötték, hogy ez semmiképpen sem ma-
radhat a helyén. Tizenkét éven át harcoltak az engedélyezõ
hatóságokkal, különféle szervekkel, hivatalokkal az emlék-
tábla eltávolításáért! A szocializmus messzemenõen felérté-
kelte Károlyi Mihály, a földjét osztó vörös gróf, az elsõ ma-
gyar (nép)köztársasági elnök személyét és szerepét. A szoci-
alista történetírás szerint Károlyi Mihály az úri Magyaror-
szággal való végsõ leszámolás és a polgári átalakulás emble-
matikus figurája, modern gondolkodású politikus, aki arisz-
tokrata létére a baloldal felé orientálódott, megértette a bal-
oldaliság lényegét, ennek következtében tehát messze kora
elõtt járt. A család azonban sokkal árnyaltabb képet õrzött a
híres rokonról. Károlyi Mihálynak például esze ágában sem
volt lemondani párizsi nagyköveti posztjáról akkor, amikor a
Rákosi-rendszer koncepciós perbe fogta Mindszenty József
hercegprímást. Pedig a Károlyiak mindig a kereszténység és
a magyarság szellemi gömbjében éltek. A kommunista Rajk
László letartóztatásának hírére azonban rögtön lemondott!
Azt a bizonyos fóti kastély-beli dombormûvet egyébként egy
másik Károlyi, történetesen Károlyi István dombormûvére
cserélték 2007. augusztus 20-án. Károlyi Istvánról nyilván
elegendõ lesz annyit mondani, hogy majdnem õ lett a ma-
gyar szabadságharc tizennegyedik aradi vértanúja… Tehát
minden tekintetben a késõbbi rokon, Károlyi Mihály felett
állt. Az új dombormû avatásán egyébként kemény beszéddel
lepte meg hallgatóságát vitéz Károlyi László gróf a fóti Káro-
lyiak Alapítványa nevében. „Határozottan elítéljük Károlyi
Mihály, mint államfõ cselekedeteit, hisz hozzájárult ezer-
éves hazánk széteséséhez, majd a rákövetkezõ ötven év véres
történetéhez. Szégyelljük sajnálatos magatartását az emigrá-
cióban, majd undorító szerepét a népköztársaságban.” Vitéz
gróf Károlyi László a szobor ügyét csak egy régóta húzódó
politikai – ha úgy tetszik, világnézeti – harc újabb megnyilvá-
nulásának tartja. Ahogy annak tartotta a tizenkét évig húzó-
dó dombormûcsere engedélyezési procedúráját is. Épp en-
nek fényében mondja azt, hogy vigyék onnan Károlyi Mihály
szobrát, ahová akarják, de semmiképpen se maradjon a ma-
gyar Parlament közelében. (Sinkovics Ferenc nyomán)
Károlyi M. hazaáruló, nemzetrontó politikájáról olvashatnak
kedves Olvasóink a V.T. 2010., XXIIIV./2-es különszámában.

Reményünk a Szabadság-téren az Országzászló-emlékmû
eredeti formában való visszaállítása. Vonatkozó cikkünk:
Vitézi Tájékoztató XXVIII. évf. 3-4.szám, 2009./szerk./

2012. március 31-én felavatták TORMAY CÉCILE
(1876–1937) ELSÕ szobrát, VIII. Budapest, Szent Rókus
kápolna és kórház elõtt (Blaha Lujza tér és Uránia mozi
között ).

2012. jún. 16-án felavatják Horthy Miklós kormányzó úr
szobrát Csókakõn – a Horthy Miklós parkban! MATE és
T.V.R. nagy létszámú részvételével.

SZERKESZTÕSÉGI LEVÉL

Köszönjük a Rendünkkel kapcsolatos minden tudó-
sítást, hírt, fotót, hirdetést, dokumentumot. A karácso-
nyi számunk óta ez az elsõ Vitézi Tájékoztató, így a
hír-anyag igen gazdag volta miatt e számunkkal nem
tudtuk naprakészen tájékoztatni Kedves Olvasóinkat.

Szándékunk a gyakoribb megjelenés.
Köszönjük megértésüket.

Szerkesztõség



2012/1. VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 65

A HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK…
Nem múlnak õk el, Kik szívünkben élnek, Hiába szállnak álmok, árnyak, évek…

(Juhász Gyula: Consolatio)
Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk: 2011. június

21-én, életének 91. életévében csatlakozott az égi Bertalan
századhoz, egykori bajtársaihoz vitéz Bakó István m.kir.ej-
tõernyõs szakaszvezetõ, ny. honv. ejtõernyõs alezredes, a
magyar katonai ejtõernyõzés egyik úttörõje. A katonai ejtõ-
ernyõzés legnagyobb, 1941. április 12-ei katasztrófájának
utolsó túlélõje, az MH 34. Bercsényi László Különleges Mû-
veleti Zászlóalj tiszteletbeli parancsnoka. A fent említett tra-
gédia a Veszprém-Jutaspuszta repülõtér közelében történt,
amikor a délvidéki frontra induló Savoia-Marchetti SM.75
típusú szállító repülõgép röviddel a felszállás után a földhöz
csapódott, a gép üzemanyaga és a felmálházott lõszer kigyul-
ladt, pusztító tûzzel égett. A lángoló roncsból lélekjelenlé-
tének és gyors helyzetfelismerésének köszönhetõen ki tu-
dott menekülni, de így is súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Megégett mindkét lába, arca, eltört bal karja és bal lába. Hu-
szonkét katona szenvedett tûzhalált, köztük a harccsoport-
parancsnok vitéz Bertalan Árpád õrnagy, az I. világháború
egyik legendás hõse, a magyar ejtõernyõs fegyvernem meg-
szervezõje. Vitéz Bakó István 1920. április 22-én született
Hajdúsámsonban. Második világháborús haditetteiért meg-
kapta a Nagyezüst, a Kisezüst és a Bronz Vitézségi Érmeket.
1994-ben Szegeden avatták vitézzé. Haláláig ápolta a kato-
nai ejtõernyõzés és hõsi halott bajtársai emlékét. Tevéke-
nyen részt vett szülõvárosa társadalmi életében, amiért
2009-ben Hajdúsámson díszpolgári címet adományozott ré-
szére. Katonai tiszteletadás mellett, vitézi bajtársak jelenlé-
tében búcsúztattuk 2011. július 19-én a veszprémi Jutasi rep-
téri emlékhelyen, ahol 1941. április 12-én lezuhant.

v. Soltész Gyula fõszéktartó,  Dr. v. Bucsy László tkp.
KÖMA-K.TSZK.

A Történelmi Vitézi Rend Bács-kiskun megyei csoportja
szomorú szívvel búcsúzik vitéz Gyenes Sándor (1922-2011)
rendtársunktól, aki hosszú betegeskedés után megtért a Ha-
dak útjára. Saját jogon, a II. vi-
lágháborúban szerzett Bronz
vitézségi érme alapján,
2000-ben avatták vitézzé. Ezu-
tán néhány évig a csoportban
alhadnagyként dolgozott. A
Rend a Vitézi Érdemrend
Bronz fokozatával tüntette ki.
Aktív, tevékeny ember volt,
amíg fogyó egészsége ebben
meg nem akadályozta. Õ szer-
vezte meg a „ Volt Hadifog-
lyok Bajtársi Szövetségét”,
aminek következtében a volt
és még életben maradt bajtár-
sak kártérítésben részesülhet-
tek. Emlékét a családján kívül mi és sok bajtársa is kegyelet-
tel megõrzi!

vitéz Molnár Piroska dr. Juharosné,
volt székkapitánya

Dr. vitéz Ujváry István (1923-2011) ny. állatorvos 88 éves
korában elhunyt Tamásiban 2011. június 20-án. 1923-ban szü-
letett Kaposváron. Az állatorvosi kar hallgatójaként a testvé-
rével együtt 1945-ben hurcolták el malenkij robotra. Két hétig
utaztak 84-en egy vagonba zárva úgy Rosztovig, hogy fekvés-
rõl szó sem lehetett. Öccse súlyos betegen másfél év után ha-
zakerült, õ maga azonban öt évet raboskodott a szovjet láger-
ben. Egy fogolytársa gyengén beszélt oroszul, és a tolmácso-
lásnál azt mondta, hogy Ujváry doktor. Egy felcsernõ felügye-
lete mellett így lett a gyengélkedõ orvosa. Rövidesen megta-
nult oroszul, és így a tábor mindkét gyengélkedõjén dolgozott,
a kórházba is õ kísérte a betegeket. Sok gyógyszert készített a
különféle bõrbetegségekre. Hazatérve munka mellett fejezte
be az egyetemet 1951-ben. Munkássága javarészét a Tolna
megyei Tamásiban fejtette ki. Az 56-os forradalom idején a
község Nemzeti Bizottságának tagja volt. Ezt vallotta önma-
gáról: „Hosszú éltemben több volt az árnyas, mint a napos ol-
dal. A sokszor emberfeletti munkámat nem tudtam volna el-
végezni, ha nem állt volna mellettem drága feleségem.

Várományosként 2003-ban avatták vitézzé Budapesten.
Gyászoljuk Õt, élete, harcai példaként állnak elõttünk.

Kegyelettel emlékezünk.
T.V.R. Dél-Dunántúli TSZK.

Búcsú egy öreg harcostól.

A Bács-Kiskun megyei Alcsoportból 2011 júliustól ezután
már hiányozni fog vitéz Eichhardt Ernõ rendtársunk, akit
saját jogon 2000. évben vitézzé avatott az akkori elöljáró. A
Doni-harcokban is részt vett, mint hadapród õrmester. Hõsi
tetteiért a Kis- és Nagyezüst vitézségi éremmel kitüntetve,
szerencsésebben hazatért mint édesapja, aki szintén részt
vett a II. világháborúban, de ma sem tudni, hol nyugszik az
idegen földben. Ernõ bácsi hiteles tanúként emlékezett meg
2010 jan.12.-én, Baján a doni hõsökrõl, bajtársairól, a hábo-
rúban megélt borzalmakról, amelyek sokáig álmaiban is
visszatértek. A fûrészpor ízû kenyérre, a 30 fokos hidegre, a
megfagyott kezû, lábú bajtársaira, akiket könyörtelenül ott
kellett hagyni az orosz télben, majd megírni haza a hozzátar-
tozóknak, hogy a fiuk, férjük elesett. Érzékeny lelkû ember
lévén, sokszor nyelte könnyeit az elesett bajtársaiért. Ami-
kor emiatt szégyenkezve elfordult, a parancsnoka megfogta
a vállát és azt mondta neki: „Fiam, ne szégyelld a könnyed,
mert amíg könny tud szökni a szemünkbe, addig emberek tu-
dunk maradni a borzalmak között is.” Szerette a verseket. 92
évesen is hibátlanul, mûvészi módon tudta elmondani a
Kosztolányi, Sajó Sándor, Juhász Gyula verseket, amelyeket
szeretettel, szívesen adott elõ. Szerencsére a modern techni-
ka megõrizte DVD-n a megemlékezéseit, amelyeket elkül-
dött nekem. A megemlékezését Juhász Gyula: „Szeretnék
néha visszajönni még”c. versének elmondásával fejezte be
egy éve. 90. születésnapján boldogan vette át a „Nemzetvé-
delmi Kereszt” bronz fokozatát. Sajnos, a vágyott katonai
elõléptetése már nem sikerült.

Drága Ernõ bácsi! Nem szégyellünk egy könnyet ejteni a
hûséges öreg harcosért, aki,”ha nincs is térkép a mennyor-
szágban”, de jó felderítõként biztosan odatalált.

Vitéz Eichhardt Ernõ okl. kertész és mezõgazdász 1918.
aug. 27-én Zomborban született. Elhunyt 2011-ben Baján.

Emlékét megõrizzük!
vitéz Molnár Piroska Dr Juharosné,

volt székkapitánya

„Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derûs szelíden és örök fehéren.”
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Dr. v. Kováts Tibor (1922–2011) ny. okleveles közgazda
(Budaörs) életének 89. évében 2011. július 15-én elhunyt.
1922-ben született Karcagon. Hányatott, rögös életútján 7
éves börtönbüntetést kellett elszenvednie a kommunista
rendszer politikai üldözöttjeként. A rendszerváltás után re-
habilitálták és többek között kitüntették a Köztársági Ér-
demrend Kiskeresztjével és a Köztársaság Elnöki Arany
Emlékéremmel. Édesapja, Dr. vitéz Kovács Dezsõ váromá-
nyosaként avatták vitézzé 2007-ben. 2011. július 29-én kísér-
tük utolsó útjára a budaörsi régi temetõben.

v. Erdélyi Takács István tkp.,
Közép-Magyarország Ny. TSZK.

In memoriam vitéz Ladányi Domonkos tb. törzskapitány

Vitéz Ladányi Domonkos a II. világháború lovagkereszt-
tel kitüntetett m. kir. ejtõernyõs fõhadnagya 2011. július
24-én, 94. éves korában, Buenos Airesben elhunyt. Ravata-
lozásánál David Calvo lelkész tartott spanyol nyelvû szertar-
tást, amelyen a ma-
gyar kolónián kívül
részt vett Sergio Sko-
balsky argentin vezér-
kari alezredes a fele-
ségével és Guillermo
Drueta argentin ezre-
des felesége.

Az olivoszi temetõ-
ben Demes András
lelkész tartott magyar
nyelvû szertartást,
azután vitéz Ferenczy Lóránt a Magyar Harcosok Bajtársi
Közössége és a Vitézi Rend nevében búcsúztatta bajtársun-
kat, majd Honfi János a Szent László Társaság és Rend ne-
vében. Vitéz Ladányi Domonkos magalakulásától kezdve
tagja volt az MHBK-nak, a Vitézi Rendnek 1988 és 1999 kö-
zött Dél-amerikai törzskapitánya, majd tb. törzskapitánya,
kuratóriumi tag, a Szent László Társaság és Rend Dél-ame-
rikai törzsszéktartója. Gyászolják: felesége Saci, akivel hat-
vanhét évi boldog házasságban élt, lányai: Éva, Enikõ és
Zsuzsanna, hat unokája, öt dédunokája, bajtársai, rendtársai
és az argentínai magyar kolónia.

Kedves Barátok! Hálásan köszönjük az eddigi barátságot
és a kellemes kapcsolatot.

Ladányi család
Rendünk köszönetet mond a munkáért, barátságért, el-

kötelezett nemzettudatért. Kegyelettel emlékezünk Törzs-
kapitány úrra. Szívünkben tovább élsz, emléked örök.

v. Dékány Ágoston otkp.
Isten veled Domi bátyám!

v. Pintér Kornél tkp.

Vitéz Jobbágy–Jobst Valér Béla m.kir. tüzér fõhadnagy,
nyá. honvéd õrnagy hosszú, súlyos betegsége következtében
2011. október 4-én hitének, családjának, hazájának, ember-
társainak eleget téve, élete értelmét és célját betöltvén, a be-
tegek szentségének felvétele után 89 éves korában a Hadak
Útjára lépett. Pécsett született 1922. április 28-án. Katonai
tanulmányait elvégezvén a Ludovika Akadémián avatták tü-
zértisztté. A II. világháborúban tanúsított helytállásáért
megkapta a Kormányzói Dicsérõ Elismerést a hadiszalagon.
2008-ban Kenderesen avatták vitézzé édesapja, az Arany Vi-
tézségi Éremmel kitüntetett Dr. vitéz Jobbágy-Jobst Valér
m.kir. százados várományosaként. Emlékét kegyelettel meg-
õrizzük.

v. Szárazajtai János Baranya m. v.szkp.

vitéz Wéber Viktor nemzetes úr 93 éves korában eltávo-
zott az élõk sorából.

2000. évtõl hûséges tagja volt a Vitézi Rendnek. A Törté-
nelmi Vitézi Rend Nyugat-Dunántúli Törzsszékének vitézei

fájdalommal búcsúznak, de emlékét megõrzik. A temetésen
a Családnak erõt adtunk megjelenésünkkel, akik hálásan kö-
szönik RENDÜNKNEK a kegyeleti megjelenést.

Nyugodjon békében.
Kõszeg, 2011. 08. 03.

v. Borostyán Zsuzsanna v.hdngy. mb.szkp.

Megrendülten tudatjuk vitéz Schoblocher András bajai
rendtársunk hazatérését az Úrhoz. Született Vaskúton,
1930. 08. 30-án, várományosként avatták 2003-ban Budapes-
ten. Elhunyt 2011. október 15-én. Kedves rendtársunk bú-
csúztatásán Törzsszékünket képviselve vettünk részt.

Emléked kegyelettel megõrizzük.
v. Tiszavölgyi István v.hdgy. Bács-Kiskun m.

Vitéz Láng Géza m.kir. ejtõernyõs hadnagy 2011. decem-
berben Budapesten 90 éves korában elhunyt. Budapesten
született 1921-ben. Hadi érdemeiért megkapta a Signum La-
udis I. és II. fokozatát, a német Vaskeresztet és a Bronz Vi-
tézségi Érmet. Budapesten avatták vitézzé 1997-ben. Kedves
vitéz-társunkra mindig kegyelettel emlékezünk.

v. Turba László Pest tkp.

Szomorúan jelentem, hogy szeretett rendtársunk, vitéz
Géczy Mihály m. kir. csendõr õrmester (Beaconsfield, Que-
bec) 2012. január 8-án elhunyt. Mezõzomboron született
1916-ban. 1985-ben avatták vitézzé saját hadi érdemei alap-
ján. Szeretõ Istenünk fogadja Õt kegyelmébe.

vitéz Majthényi László tb. tkp. Kanada TSZK.

V. Bánhidy Ferenc nemzetes úr 2012. január 22-én el-
hunyt. Kecskeméten született 1928-ban.Várományosként
avatták Debrecenben 1996-
ban. Elöljárójának búcsúzta-
tója: A legfelsõbb Hadúr, a
Mindenség Ura és Istene,
újabb behívót küldött egy
igaz magyarnak: vitéz Bánhi-
dy Ferenc Zoltán rendtár-
sunknak, hogy megtérjen
õseihez és elinduljon a Ha-
dak Útjára. Szomorú szívvel
jöttem, a család kérésének
eleget téve, hogy rendtársai-
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mat képviselve, mint korábbi elöljárója, búcsút mondjak
kedves rendtársunknak. Vitéz Bánhidy Ferenc hamvai elõtt
fejet hajtva emlékezzünk rá úgy, ahogy életében ismertük,
tiszteltük és becsültük õt! Régi vitézi családból származott.
Édesapját az I világháború majd’ minden harcterén szerzett
hõsi magatartásáért, 1923-ban maga a Kormányzó úr avatta
vitézzé, 9 évvel idõsebb bátyját pedig 1940-ben, az ellenség
elõtt tanúsított vitéz magatartásáért, mint várományost avat-
ta vitézzé a Kormányzó Úr. Ferenc már gyermekként olyan
légkörben nevelkedett, ahol az a szó, hogy: „Haza”, „a ma-
gyar föld”, „a becsület”, a „hazaszeretet”, nem csak nagybe-
tûs szavakat, hanem tetteket is jelentett. Ezeket az értékeket
megõrizni, megbecsülni, az elõdök hagyományát továbbvin-
ni szent kötelességének tekintette. 1996-ban leányával
együtt õ is tagja lett Rendünknek. Amíg az egészsége enged-
te, minden közös rendezvényen, összejövetelen számíthat-
tunk rá. Kedvessége szeretetreméltóvá, kötelességtudása,
fegyelmezettsége, elõzékenysége az elöljáróival szemben
követendõ példává emeli õt a fiatalabbak elõtt. Hûségét és
példamutató magatartását bronz Vitézi Éremmel ismertük
el. Három szál képzeletbeli virágot teszek le hát a nemzetes
úr arcképe és hamvai elé: a tisztelet, a hála és a hûség virágát.
Az a legnagyobb, a legtiszteletreméltóbb, aki fel tudja magát
áldozni is akár a szeretteiért, a barátaiért, az igazságért. V.
Bánhidy Ferenc így élt,…. így hát megilleti a tisztelet!

A hála elsõ szava Istennek szól, aki megengedte, hogy is-
merjük õt, hogy élete, helytállása példa lehet elõttünk. Vitéz
Bánhidy Ferenc élete példa lehet gyermekei, unokái, rend-
társai elõtt mindenki számára, aki szerény, becsületes, tisz-
tességes magyar ember módjára akar élni. Azt a szót, hogy
„magyar” mindig emelt fõvel ejthetjük ki, ha rá gondolunk.
Akit a hûség vezet, az nem téved sötét utakra. Hûség egy-
máshoz, a hazához, a nemzethez, az eszmékhez, a hagyomá-
nyokhoz, az Istenhez. Amikor imádkozva énekeljük a Him-
nuszt, vagy a Szózatot, ha elmondjuk a Magyar Hiszekegyet,
akkor ezekre az eszményekre gondolunk.

A Legfelsõbb Hadúr tábora egy újabb hû vitézzel bõvült.
Vitéz Bánhidy Ferenc 83 évet élt. Emlékét a Történelmi Vi-
tézi Rend is kegyelettel megõrzi.

v. Molnár Piroska dr. Juharosné  tb.szkp.

Vitéz Uhrin Pál (1920–2011) békéscsabai rendtársunk 91
éves korában elhunyt. 1920-ban született Békéscsabán. A II.
vh-ban tüzér zászlósként harcolt, haditetteiért megkapta a
Signum Laudis, a Magyar Koronás Bronz Érdemérem és az
I. o. Tûzkereszt kitüntetéseket. A háború végén szovjet hadi-
fogságba esett, ahonnan két évnyi raboskodás után szaba-
dult. Nyugállományú honvéd századosi rangban avatták vi-
tézzé Pécsett 1995-ben.

Vitéz Vági András (1921–2011) orosházi rendtársunk 90
éves korában elhunyt. 1921-ben született Orosházán. II. vhá-
borús haditetteiért kapott kitüntetései alapján avatták vitéz-
zé Budapesten 2009-ben.

Kedves rendtársaink, nyugodjatok békében; emléketeket
õrizzük. v. Füredi Gábor, Békés m. szkp.

Vitéz Ikotity József bajai rendtársunk 80. életévét betölt-
ve 2011. november 20-án elhunyt. Baján született 1931. 11.
24-én, édesanyja Tettinger Mária. Az 1956-os forradalom-
ban tanúsított helytállásáért avatták vitézzé Budapesten
2003-ban. A Történelmi Vitézi Rendet Baján élõ rendtársa-
ink képviselték a temetésen.

Kegyelettel megõrizzük emlékét.
v. Tiszavölgyi István v.hdgy, Bács-Kiskun m.

Dr. vitéz Kõszegi Rudolf ny. vegyészmérnök, született Bu-
dapesten, 1922. 06. 17-én, avatva 1939-ben Budapesten,
édesapja, v. Kõszegi Rezsõ fõhadnagy várományosaként.

Elhunyt Bécsben, 2012. 01. 23-án.
Kedves rendtársunk emlékét szívünkben õrizzük. Nyu-

godj békében.
v. Érczhegyi István Ausztria tkp.

Dr. vitéz Juhász István, rubin diplomás jogász, az egri 14.
honvéd gyalogezred hadnagya, életének 97. évében, 2012.
01. 28-án visszaadta nemes lelkét
Teremtõjének. Temetése 2012.
február 18-án volt az egri Minori-
ta Rend templomában, engeszte-
lõ szentmise keretében. Betegsé-
gére való tekintettel vitéz-avatása
2010-ben, az egri Szerviták templo-
mában volt. Egész élete tanúbi-
zonysága a nemzeti helytállásnak,
az „egri vitézségnek.” A törzsszék
vitézei jelentõs létszámmal vettek
búcsút Tõle. Lélekben azonban ve-
lünk marad. Családjának vigasztalást kérünk gyászukban.

Isten nyugosztalja.
v.  Juhász Béla tkp.; v. Harsányi Jenõ v. hdgy

É-K. Magyarország TSZK.

Vitéz Schoblocher Lõrinc bajtársunk Baján, 2012. márci-
us 18-án, 90 földi esztendõt betöltve lépett a Hadak útjára.
Vaskúton született 1921-ben. Saját érdeme alapján avatták
vitézzé Budapesten 2002-ben. A VR Bronz Nemzetvédelmi
Kereszt kitüntetés tulajdonosa volt. Utolsó földi útjára elkí-
sérték bajai rendtársai.

Az örök világosság fényeskedjék néki.
Nyugodjon békében.

T.V.R. Bács-Kiskun m. tagjai

Hûséges, oszlopos tagját gyászolja a T.V.R. Szepezdi és
rozgonyi vitéz Kiss Gyula (1927 – 2012) dombóvári rendtár-
sunk, v.alhdgy, nemzetõr ezredes életének 86. évében lépett
a Hadak Útjára. Dombóváron született 1927-ben. A gondo-
san megõrzött repülési naplója bizonyítja, hogy gimnazista
éveiben a felhõk szerelmese volt. Ezen a pályán szeretett
volna érvényesülni, de a nagy világégés közbeszólt. 1944. no-
vemberében 17 évesen az iskolapadból önként bevonul kato-
nának. A Szent László hadosztály részét képezõ tolnai tüzé-
reknél felderítõként harcol a háború végéig. Tüzér õrmes-
terként harcolt, szovjet hadifogságot szenvedett. Szabadulá-

sa után a nulláról
indította újra az
1921 óta létezõ
elektrotechnikai
vállalkozást. Ál-
lamellenes szervez-
kedés miatt megjár-
ta édesapjával
együtt az ÁVH ki-
hallgató szobáit,
Rákosi börtöneit.
Részt vett az
1956-os szabadság-
harcban, amiért a
rendszerváltást kö-
vetõen megkapta a
Magyar Köztársa-
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sági Arany Érdemkeresztjét, a Hazáért Érdemkeresztet és a
Szabad Magyarországért Érdemkeresztet. Önálló iparos-
ként a hatvanas, hetvenes években folyamatos küzdelmet ví-
vott a kommunista hivatalokkal, bürokratákkal az ellehetet-
lenülés ellen. A katódos korrózióvédelem gyakorlati alkal-
mazásában játszott szerepet. Akkoriban szinte nem volt Ma-
gyarországon olyan csõvezeték, amelynél ne az általa gyár-
tott alkatrészeket használták volna. A rendszerváltás idején
már mint nyugdíjas, nagy lelkesedéssel és energiával látott
neki a volt politikai üldözöttek felkutatásának, szervezésé-
nek. Egyik alapítója volt a Politikai Elítéltek Közösségének,
és míg egészségi állapota engedte, aktívan dolgozott az ügy-
vezetõ testületben.1995-ben Pécsen avatták vitézzé, saját ér-
demei alapján. Mindkét fiát és két idõsebb unokáját is a rend
kötelékébe vezette. Nyugalmazott tanárnõ felesége pedig
VRNT tagként vesz részt a rendi életben. Birtokosa többek
között a Tûzkeresztnek, a Bronz vitézségi éremnek, a Vitézi
Rend Ezüst, és Arany Érdemkeresztjének, a Honvédelemért
III. oszt kitüntetõ címnek.Tagja volt a Magyar Harcosok
Bajtársi Közösségének.Mozgalmas élete során számos em-
bert próbáló küzdelem részese volt. Rendíthetetlen hite,
mély hazaszeretete mindig átsegítette a nehézségeken. Teste
most szeretett szülei mellett nyugszik, a lelke csillagösvé-
nyen jár – egy igaz magyar néz le onnan ránk.

Gyászoló családja

Rendünk nevében búcsúzunk kedves rendtársunktól,
Gyula bátyánktól. Életed példa elõttünk is. Emléked meg-
õrizzük. Vigasztalást kívánunk a családnak gyászukban.

Dél-Dunántúli TSZK.

MEGHÍVÓ! – „Erdélyország az én hazám”
világtalálkozó – Június 30.– július 1.

A Julianus Barát Alapítvány és a nyárádszentlászlói
Pásztortûz Egyesület szervezésében, a Budapesti Szé-
kely Körrel és a nyárádgálfalvi Vitalitás Egyesülettel a
Kárpát-Haza Temploma elõtt elterülõ völgyben rendez-
zük meg az „Erdélyország az én hazám” világtalálkozót,
amelyre szeretettel várunk minden kedves látogatót! A
részletekrõl az alábbi honlap ad tájékoztatást:
http://www.erdelyhon.hu/ Bethlen Farkas,

Julianus Barát Alapítvány
…………………………………………………………

SZÉKESFEHÉRVÁR
Helyõrségtörténeti Emlékgyûjtemény
8000 Székesfehérvár, Malom u.2.
Tel.: 06-22-542-811/5608
helyõrségtörteneti.emlekgyujtemeny@regiment.hu

…………………………………………………………
Gödöllõ – Június 24. – Úr-réti tó
Szentivánéj napján, vasárnap délután a gödöllõi Úr-réti
tónál. Rendtársaink és lovasaink szeretettel várják az ér-
deklõdõket: Gazdag program, játékos evezõs-verseny,
csónakázás. Este 21:00 órakor a ladikokból felhangzó tá-
rogató koncert!

KÖMA-Kelet TSZK.
…………………………………………………………

140 ÉVES LAJTA MONITOR MÚZEUM-HAJÓ
Megtekinthetõ – több régi, felújított hajóval együtt:

Hajós skanzen, Neszmély, Szent Ilona öböl,
Több napos kirándulás esetén szállás-lehetõség:
Elõzetes értesítés után csoportoknak a Neszmély
(ex Bakony) hajón.
Nyitva: Szerda–vasárnap, 10:00–18:00 óráig.
Tel.: Horváth Erika, skanzenvezetõ +36-30-385-1070

Józsefvárosi Zászlómúzeum

1085. Budapest, József  krt. 68.
Tel.: (1) 313-9883

E-mail: jozsefvarosi.galeria@chello.hu

Szabadi Attila VRNT
Fotózás, videó-készítés!

Rendi eseményekrõl archív anyag!

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

MEGNYITOTT!

KORONAGYÖNGY CUKRÁSZDA

Magyar cukrász-dinasztia házias finomságokkal vár
mindenkit!

2120 Dunakeszi, Verseny utca 20/B
Nyitva tartás: H–V.: 7:00 – 20:00

NOSZTALGIA-REKLÁM!

Mély fájdalommal tudatjuk a
Történelmi Vitézi Rend tagjai-
val, hogy vitéz Iván László tanár
Tornalján (Felvidék) 2012. már-
cius 19-én rövid, súlyos betegség
után szeretõ családja körében
visszaadta lelkét Teremtõjének.
Temetése 2012. március 21-én
református szertartás szerint
megtörtént Tornalján.

Büszkén viselte a vitézi jelvényt, örömmel vett részt a ta-
lálkozókon.

A Történelmi Vitézi Rend tagjait mindig szívesen látjuk
családi otthonunkban.

Tisztelettel az Iván család

Kedves rendtagunktól búcsúzunk, köszönjük az õszinte
barátságot, elkötelezett rendi munkát.

A családnak részvétünket fejezzük ki gyászukban.
Nyugodj békében. v. Soltész Gyula kp.tkp., fõszéktartó

2012. március 25-én, életének 83. évében érdi otthonában
hunyt el vitéz Kún Mihály. Apahidán született 1929-ben.
Édesapja, id. vitéz Kún Mihály huszár õrmester várományo-
saként avatták vitézzé Budapesten 2006-ban. Temetése a ko-
lozsvári Házsongárdon lesz egy késõbbi idõpontban. Emlé-
két kegyelettel megõrzik a KÖMA NY. Törzsszék állomá-
nyából mindazok, akik ismerték, tisztelték és szerették õt.

v. Erdélyi Takács István tkp.
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A Történelmi Vitézi Rend eseménynaptára a 2012. II. félévre
„HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN,

HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK
MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!”

AUGUSZTUS
17.  Horthy István kiállítás és konferencia
Bp., Hadtörténeti  Intézet és Múzeum

18. Horthy István emlékünnep – Szolnok Repülõmúzeum
19. Horthy István emlékünnep – Kenderes
28. Kibõvített törzskapitányi értekezlet, Bp.

SZEPTEMBER
2. Horthy Miklós-emléknap Kenderes

3-6. Vitézi találkozó Zemplénben
. Recski megemlékezés
. Vitézi Szék ülése, Bp.

01. Vitézavatás – Kolozsvár

22. Vitézavatás – Bp.
25. Törzskapitányi értekezlet, Bp.

OKTÓBER
6. Nemzeti gyásznap – központi ünnep Érden
23. 1956-os megemlékezések
27. Állgy – KÖMANY (Budakeszi)
30. Kibõvített törzskapitányi értekezlet, Bp.

NOVEMBER
4. Nemzeti gyásznap
Koszorúzás Bp-en a rákoskeresztúri temetõben
30. Állománygyûlés – Csongrád m. (Szeged)

DECEMBER
4. Évzáró kibõvített törzskapitányi értekezlet

„ÖRÖK HÛSÉGGEL A VITÉZI ESKÜHÖZ!”

Horthy Miklós Társaság eseménynaptára 2012. II. félévre
Honlap: www. horthy. hu; Levelezési cím: Bp. 1114 Villányi
út 8. (4/3); Telefon: +36-30-527-5701;
E-mail: horthy @ horthy. Hu.

Augusztus 15. (szerda)
Szeged 16.30 (Sz.A.B. székház Somogyi u. 7.) „Beszélgetés
a Horthy-korról” – regionális rendezvény;Társaságunk is
képviselteti magát.
Augusztus 17. (péntek)
Kiemelt rendezvény. Egész napos (9- tõl 16 óráig) konferen-
cia, kiállítás és könyvbemutató vitéz nagybányai Horthy Ist-
ván, az orosz fronton gépével lezuhanva hõsi halált halt re-
pülõfõhadnagy, kormányzó-helyettes halálának 70. évfordu-
lója alkalmából. Helyszín: Budapest, Budai Vár Hadtörténe-
ti Intézet és Múzeum
Augusztus 18. (szombat )
Szolnok. Az elõzõ napi megemlékezés folytatása.
11:00 órától Horthy István szobrának avatásával, (és re-
ménység szerint) a Repülõmúzeum átnevezésével.
Helyszín: Repülõmúzeum Szolnok-Szandaszõlõs, Karinthy
u. Min. 20 fõ jelentkezése esetén autóbuszt indítunk.
(ebéd-lehetõség nincs)
Jelentkezés: (kizárólag este 20-21 óra között) v. Lovag Vik-
tória: 291-68-01 és v. Székely László : 200-31-87) Utolsó je-
lentkezési határnap: aug. 5.
Augusztus 19. (vasárnap)
Kenderes. Emlékezés Horthy Istvánra.
10:00 órakor istentisztelet a református templomban, majd
konferencia és kiállítás-megnyitás a kastélyban, valamint

egy újabb Horthy István szobor avatása a mauzóleum mel-
lett.  Utazás: egyénileg.
Szeptember 2. (vasárnap)
Páty 16:00 óra. Immár hagyományosan, a Kormányzó úrra
emlékezünk a Horthy közben. Beszédet mond korábbi elnö-
künk, v. Székely László  polgármester úr.
Szeptember 2. (vasárnap)
Kenderes. Egész napos zarándoklat-megemlékezés a szo-
kott módon, a Kormányzó úr és családja honi földbe temeté-
sének évfordulóján. Min. 20 fõ jelentkezése esetén ez alka-
lomra is szervezünk autóbuszos utazást, ebéd lehetõséggel.
Jelentkezés: (kizárólag este 20-21 óra között) v. Lovag Vik-
tória: 291-68-01 és v. Székely László : 200-31-87) Utolsó je-
lentkezési határnap: aug. 20.
December 2. (vasárnap)
16 óra. Mûsoros emlékezés a Nemzeti Hadsereg 1919-es, a
Kun Béla – Szamuely-féle kegyetlen kommunista terrort fel-
számoló,  rendteremtõ budapesti bevonulására.
Megemlékezünk Kormányzó úr névnapjáról is.
Szt. Margit Gimnázium, Bp. XI.ker. Villányi út 5-7, a Mó-
ricz Zs. Körtérnél

HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG és a Történelmi Vitézi
Rend minden hónap 2. keddjén 16:00 órától közös klubna-
pot tart; az egész évben folyamatosan megtartott összejöve-
telekre hívunk minden nemzeti érzelmû, történelmünket
tisztelõ társunkat.

Helyszín: Bp. IV.Árpád u. 66, Újpesti Polgári Centrum.
Baráti vendéglátás, kínálás piknik-alapon.

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!
A Történelmi Vitézi Rend elsõ magyarországi Történelmi Vitézi Találkozóját szervezi

2012. szeptember 3–6. között,

a Kárpát-medencei rendi egységekbõl  érkezõ rendtársaink és barátaink részvételével.
Helyszín: Zemplén-megye.

Történelmi helyek, kegyeleti megemlékezések. Vár- és városlátogatás, hajózás Árpád földvárához, kulturális esemé-
nyek, hangulatos pincék, közös bajtársi vacsorák. Ismerjük meg ezt a rendkívüli történelmi tájegységet Magyarorszá-
gon! Rendtársainkon keresztül ismerjük meg kicsit jobban Erdélyt, Felvidéket, Õrvidéket, Horvátországot.

Részletes program és ár rövidesen e-mailben, a levelezõlistán.
Jelentkezés:  v.Madaras Ágnes, tel:+36-20-824-9506
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Amit nem hagyhatunk szó nélkül

A Kerekiben avatott Horthy szobor  – és kálváriája

Knoll Gyula nyugalmazott repülõezredes, a Horthy Ist-
ván, Mártírok és Hõsök Alapítvány kurátora azt mondta: a
magyar nép sokáig hallgatott hõsi halottairól, mert a háború
utáni magyar politikusok Európában egyedüliként nem vál-
lalták a múltat, az elõdöket, a hõsöket, ami pedig attól füg-
getlenül kijár, hogy vesztessé, vagy gyõztessé válik az ország
egy háborúban. Vitéz Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Tár-
saság alelnöke beszédében felvetette, hogy a kereki szobor-
állítás várhatóan „támadást indít majd el a történelemhami-
sító liberál-bolsevik oldalon”(MTI) – Mint már ismert is a
tény: sajnos, ez be is következett. Valaki önkényesen tör-
vénykezett; olyan önkény alapján, amely demagóg és öntör-
vényû. Nem tisztel, nem becsül, nem értékel, nem tud – de
valamiért nagyon magabiztos. Ezek az otromba megnyilvá-
nulások azonban egyre több jóérzésû embert sarkallnak ar-
ra, hogy hangot adjanak a jogos igénynek: szigorú felülvizs-
gálat, ítélet szabjon gátat a törvénytelenségnek!

Nyírõ József elmaradt temetése…hamvainak kálváriája

Abban a pillanatban úgy éreztem, papírra kell vetnem
gondolataimat. Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe,
az összetartozás erejét adja. Isten nélkül nincs haza, család.
Õ az a kohéziós misztérium egyedül, aki össze tud tartani,
meg tud tartani minket. Büszkék lehetünk magunkra akkor
is, ha fekete volt ez a pünkösdi ünnepünk. Attól függetlenül,
hogyan játszott össze Viktor Ponta az RMDSZ-el és a helyi
polgármesterrel, hogy véletlenül se történhessen meg Nyírõ
József újratemetése. Megható volt a megemlékezés. Az otta-
ni és itthoni könnyek tavaszi esõként peregtek. Mert a sok
könny megannyi éltetõ erõ lesz abban, hogy a magyar szívek
kinyíljanak. Mindenki jegyezze meg mélyen a szívében, amit
akkor Kövér László mondott: „Gyõzelemre rendelt az a nép,
amelynek olyan fia van, akinek a hamvaitól is félnek.”

v.Németh Anikó, Észak-Dunántúli TSZK
Már mindjárt egy hónap telt el az avatás óta. Ez idõ alatt

sokminden történt. Fölkorbácsolt kedélyek, bujtogatások,
igaztalan vádak. De ehhez mi szokva vagyunk, megkeménye-
dett rajtunk a bõr!

Aztán mindezt elsöpörte az a gyönyörû Pünkösdi zarán-
doklat, amely sehol a világon nincs meg ezzel a jelleggel.
Szorosabbra húzta a köteléket köztünk. Feledtetett min-
dent, ez csak a miénk. Jóval több magyart hozott fel a hegyre,
találkozni a Szûz Anyával, Babbamáriával, Csíksomlyóra.

Õ velünk van és soha senki nem vitathatja el tõlünk vallá-
sunkat és Szép Hazánkat. A magyar-székely örök, az is fog
maradni az idõk végezetéig. Az esõ lemossa a gyalázatot, az
idõ beforrasztja a sebeket, mi meg örülünk a zöld mezõn a
Nap fényének, a Hold világának. Hittel bíznak fiaink és lá-
nyaink, hogy cselekedjenek, mert van égi segítségünk!

Ennyit tudok küldeni üzenetként Mária Lábától.
Szeretettel v. Orbán Imre szkp. Erdély, Székely TSZK.
„S hiába a terror vad tombolása…” „Az idõ igaz. S majd

eldönti, ami nem az.” – idézzük újraés újra Petõfit, a huszon-
éves fiatalembert. – Az igazság lassan kiderül, utat tör. Ho-
gyan tudnák megakadályozni fegyverek, ideológiák, nagyha-
talmak? Ha végigtekintünk a történelmen: Hol vannak azok
a hatalmak, amelyek leigáztak félvilágot? Hol vannak a min-
denható királyok, hatalmasságok, amelyek népeket tartottak
leigázva? Hol vannak a fegyverek, amelyekkel embereket öl-
tek válogatás nélkül? – De tudjuk azt, mi volt, ami letörölte a
történelem porondjáról a birodalmakat: a hit és morál nél-
kül szétesõ állam, mely már nem volt képes útját állni – az

igazságnak. Milyen eszközeink vannak a megmaradásra? –
Nem csak nekünk, magyaroknak kell ezt a kérdést felten-
nünk. Minden kis nemzet, amelyik meg akar maradni ebben
a „népek tengerében” – fel kell, hogy tegye ezt a kérdést. S
amennyire nehéz a kérdés feltevése – oly könnyû a válasz.
Eltekintünk mindenféle politikától és párttól, s máris nyil-
vánvaló: Valamennyi kisebb nemzetet ugyanazok a gondok
gyötörnek. Nehéz jelen, bizonytalan jövõ. Össze kell fog-
nunk. Közép-Európa népei igen sokat szenvedtek háborúk-
tól, igaztalan vádaskodásoktól. Akik még mindig a jogtalan
elnyomás és erõ alapján tervezik a jövõt – elbuknak. Össze-
kapaszkodva ellenállunk bármilyen vad támadásnak, legyen
az gazdasági, vagy ideológiai. Egymás felé kell fordulnunk
bizalommal, megértéssel, egymás jobb megismerésével, hi-
szen csak azt kell belátnunk: egymás életét tennénk job-
bá-szebbé, könnyítenénk nem csak a mindennapokon, de a
jövõn is. „A magyarnak elég egy jó szó is…” ahogy Nyírõ
mondja az Uz Bencében. S hányszor vezetett volna ered-
ményre, ha jó szóval intézték volna ezeket a mindennapokat!
– felénk, magyarokhoz fordulva…Kevesebb lenne annak a
nemzetnek is a gondja, amely nem kisebbségben él országá-
ban. Szövetségese lenne a magyar, hiszen mi mindig megér-
tõk és befogadók voltunk. Bízzunk abban, hogy a politikusok
túlnõnek a korlátokon és többszörös felelõsséggel tekinte-
nek feladataikra, kezet nyújtanak egymásnak határon belül
és határokon át. A válasz tehát:

„S addig megmarad a Hit, a Remény és a Szeretet! Ez a há-
rom, de közülük is legnagyobb a Szeretet.” (Szent Pál levelei)

A Történelmi Vitézi Rend Erdély Törzsszékének
2012. V. 5-i kitüntetettjei:

v.TOKAY ROZÁLIA ANNA v. hdgy Kolozsvár, Ezüst
Nemzetvédelmi Kereszt.(9.kép)
v. Msgr.Darvas Kozma József pápai káplán, esperes-plé-
bános, szkp. – A VR Helytállásért-Bátorságért kitünte-
tés II. osztálya Ezüst fokozata.(8. kép)
v.ANDRÁS MIHÁLY, Hargita Népi Együttes igazgató-
ja Csikszereda, Bronz Nemzetvéd.K.
v.BALOGH LAJOS –Bronz Nemzetvédelmi Kereszt
(12. kép)
v.BECZE TIBOR FERENC v.hdgy, Bronz Nemzetvé-
delmi Kereszt
v.BORBÁTH ZSOLT v.hdgy, Bronz Nemzetvédelmi
Kereszt.
v.KOLCSÁR ÁGOSTON v.hdgy, Bronz Nemzetvédel-
mi Kereszt
v.KÓSA BÁLINT, Bronz Nemzetvédelmi Kereszt (11.
kép)
v.KOVÁCS GYÖRGY, v.hdgy, Bronz Nemzetvédelmi
Kereszt
v.KUNA JÓZSEF JENÕ, Bronz Nemzetvédelmi Kereszt
SZABÓ ZOLTÁN FERENC VRNT ref. lelkész ,Sep-
sisztgy, BronzNemzetvéd. Kereszt
v.TÓTH SÁNDOR, Bronz Nemzetvédelmi Kereszt
Köszönet Hazánkért, Nemzetünkért és Rendünkért ki-
fejtett áldásos tevékenységetekért. Isten vezérelje min-
den további munkátokat.
néhai GÁL ÁRPÁD zeneszerzõ, a székely-magyar kul-
túra és nemzettudat megmaradásáért vívott küzdelmes
munkájáért posztumusz Bronz Nemzetvédelmi Kereszt
polgári tagozat.

v. Hunyadi László fõkapitány, v. Lázár Elemér Erdély otkp.



VITÉZAVATÁS – Erdély, Csíkszereda,
Millennium-templom, 2012. május 5.

Vitézavatás – a Rend legnagyobb, legbensõségesebb ünne-
pe. Vitéz Berszán Lajos atya kemény, de szívbõl jövõ szavai
az EGYSÉGRE, a MEGÉRTÉSRE szólítottak fel. S hogy
munkálkodnunk kell, egymás kezét fogva – Istenért, Hazá-
ért, Nemzetért. Nem a világot kell megváltanunk, a család-
ban, a hazában kell látnunk a feladatot, s Istenbe vetett
hittel, de HITTEL, s felelõsséggel kell cselekednünk.

Rendünk vezetõi: vitéz Hunyadi László fõkapitány, vi-
téz Lázár Elemér Erdély országos törzskapitánya és vitéz
Kocsis László Észak-Erdély törzskapitánya intéztek kö-
szöntõ szavakat új rendtársainkhoz, s megköszönték
minden rendtársunk erõfeszítését jelenünk és jövõnk ér-
dekében kifejtett munkájáért.
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ÁBRÁNYI EMIL:

Él a magyar...
Fessétek bár sötétre a jövõt,

Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,

Beszéljetek közelgõ, hosszú gyászról,

Mély sûlyedésrõl, biztos pusztulásról:

Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!

Szentûl hiszem, akármit mondjatok,

Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?

Hiszen vértenger, temetõ a mult!

Vetettek rá halálos szolgaságot,

Irtották szörnyen… ámde a levágott

Törzsek helyén még szebb erdõ virult.

Ezért hiszem, akármit mondjatok,

Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,

Annak nem árthat többé idegen!

Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!

S csak arra szolgált minden veresége,

Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.

Ezért hiszem, akármit mondjatok,

Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!

Mert bár hibád sok s bûnöd sorja nagy,

Van egy erényed, mely fényt vet te rád,

S melyért az Isten mindent megbocsát –

Hogy a szabadság leghûbb véde vagy!

Ezért hiszem, akármit mondjatok,

Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ha minden nemzet fásultan lemond,

S a szent rajongás mindenütt kiég,

S a büszke jognak minden vára megdõl:

A te szabadság-szeretõ szivedtõl

Új lángra gyúlad Európa még!

Ezért hiszem, akármit mondjatok,

Hogy a magyar örökre élni fog!

Bízom, s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,

Ki trónusán bírói széket ûl!

És hogyha minden búra, bajra válik,

Romok között is hirdetem halálig,

Erõs, nagy hittel, rendületlenûl:

Legyen bár sorsunk még oly mostoha,

Él a magyar s nem veszhet el soha!

Pest 1850 – Szentendre 1920

Ábrányi Emil költõ, mûfordító, újságíró
(Pest, 1850. december 31. – Szentendre, 1920. május 20.)


