
 

 
 

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelgigondozó Szolgálat Békási Imre, kisbéri atyánkfiát, 
az 1920-ban alpított Vitézi Rend Komárom-Esztergom megye székkapitányát, a magyar és 
idegen katonák hűséges hadisírgondozási kegyeleti tevékenységedért EMLÉKLAP 
odaítélésére tartotta méltónak. Az okmányt az ausztriai Felsőőr – Oberwartban, a Szolgálat 
lelkészi elnökasszonya, ft. özv. Lázárné Zahn Dalma-Enikő adta át vasárnap, 2016. július 17-
én a református templomban d.e. 9.30-kor tartott kétnyelvű úrvacsorás istentisztelet 
keretében.  
 
A kitüntetett méltatását lovagtársa v. l. Kovács Jenő végezte: 

- Mint a Vitézi Rend Vas- és Zala megye törzskapitánya - azaz a két megye vitézeinek 
vezetője,  köszöntöm Békási Imre nemzetes társamat, aki székkapitány Komárom-
Esztergom megyében. 
 

- Tisztelt Felsőőri gyülekezet, tisztelt 56’-ra emlékező konferencia,  
tisztelt hölgyeim és uraim! 
 
Fontos tudnunk, hogy a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága kettő magyar alapítású 
rendet ismer el. Az egyik a Károly Róbert által 1326-ban alapított Szent György 
lovagrend, a másik pedig a Horthy Miklós által 1920-ban alapított Vitézi Rend.  
 
Önök a mai napon a Vitézi Rend székkapitányát tűntetik ki a magyar hősök emléke 
megmentése során végzett munkájáért. Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy jól 
döntöttek, én jól ismerem Békási székkapitány urat, amit tesz évek óta valóban 
figyelemreméltó!  
 
A Kárpát-medence tele van elesett magyar hősökkel, és nagy részüknek nem adatott 
meg az, ami tőlünk Nyugatra a szerencsés történelmű országok elesett katonáinak 
megadatott, azaz méltó helyen nyugszanak, emléküknek méltó módon állítottak 
emléket. Nekünk a „kármentés” jutott, jut csak. Többen egymástól függetlenül 
szabadidőnkben végezzük azt a munkát, amely során az utódállamok területén 
felkutatjuk a többek által ismert sírhelyeket, és megjelöljük, helyreállítjuk, gondozzuk 
az elesettek nyughelyét. Közülünk is kiemelkedik székkapitány úr évtizedes munkája, 
melyhez mint Vas-Zala megyei törzskapitány sok erőt, kitartást, egészséget kívánok.  
 

- Békási nemzetes úr kitüntetésedhez gratulálok, és egyben had adjam át Vitéz Gazsó 
János országos főkapitány üdvözletét is a jelenlévőknek!  

 
Az emléklap átvétele után a kitüntetett elszavalta az “Elesett katonák emlékére “ c. 2014-ben 
írt versét, melyet német fordításban is megosztott a kétnyelvű gyülekezettel. 
 


