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Rendhagyó történelemórára vártuk az érdeklődőket és a Gelsei Weöres Sándor Általános 
Iskola hetedik és nyolcadik osztályos diákjait 2016. november 14-én a Petőfi Sándor 
Emlékkönyvtárba. Az órát a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Nagykanizsai 
Hadnagyságának tisztségviselői tartották. Korhű, első világháborús egyenruhákban érkeztek 
az előadók, a kapitány úr pedig vitézi egyenruhában.  
Először vitéz Bartal György, a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Zala Megyei 
Székkapitánya beszélt a szervezetükről, a vitézségről. A Vitézi Rend alapítói olyan egyéneket 
avattak vitézzé, akik a harctereken és a nemzeti felkelések alatt példaadó, személyes 
bátorsággal állták meg a helyüket, magas kitüntetésben részesültek, vagy önfeláldozó 
bátorsággal párosult kiváló nemzetszolgálatban tűntek ki. Társadalmi állásra és rangra való 
tekintet nélkül a Vitézi Rend tagjai lehettek mindazok, akik az előírt feltételekkel 
rendelkeztek. A székkapitány úr bemutatta a vitézek által napjainkban viselt díszszablyákat is, 
melynek kapcsán egy gelsei vitézről is szó esett. A díszszablya család létrehozásánál az 1926. 
évben avatott vitéz Kalamár Szilveszter gelsei lakos földben elásott, majd felújított szablyája 
az ún. „zalavármegyei vitézi szablya” volt a minta (sajnos, ezt csak fényképen láthattuk).  
Majd v. Kósa Miklós Csaba mutatta be első világháborús érem- és kitüntetés gyűjteményét, 
melyben jó néhány ritkaság is megtalálható, többek közt például hölgyeknek adományozott 
kitüntetések. Aztán következett a „gyakorlati bemutató”, melyet nagyon élveztek a diákok. 
Fel lehetett próbálni a korhű egyenruhákat, kézbe lehetett venni az eredeti, hatástalanított 
fegyvereket, a fiúk legnagyobb örömére. A fegyverek és a ruházat bemutatásában v. Czernek 
István volt a diákok segítségére. A lányok inkább a kitüntetéseket nézték csodálattal. A 
tervezett egy tanórából duplatanóra lett, de még így is gyorsan elrepült az idő.  
Az első világháború témakörében az iskolai tananyagban megismert katonai és politikai 
eseményeket, jól kiegészítette ez a rendkívüli történelemóra, ahol a bemutatott tárgyakon 
keresztül a tanulók betekintést nyerhetnek az első világháború magyar katonáinak és az otthon 
maradottaknak a sorsába. A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatta. 
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