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A kitüntetéssel járó, Czetz Jánost áb-
rázoló bronz emlékérmet a II. Kár-
pát-medencei Székely és Magyar-
örmény Fesztivál keretében adta át 
Maximiliano Gregorio Cernadas, Ar-
gentína magyarországi nagykövete és 
Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat elnöke a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Karán ta-
nulmányait folytató Mozsár Gergely-
nek, a Magyar Honvédség Ludovika 
Zászlóalj IV. évfolyamos katonai ve-
zetői szakos honvédtiszt-jelöltjének. 

A díjazottat Sári Szabolcs ezredes, a 
Magyar Honvédség Ludovika Zászló-
alj parancsnoka és Dr. Pohl Árpád ez-
redes, a Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Kar dékánja javaslata alap-
ján tüntették ki. Mo-
zsár Gergelyt a díjáta-
dón Siposné prof. dr. 
Kecskeméthy Klára ez-
redes, a Magyar Had-
tudományi Társaság el-
nökhelyettese, a Had-
tudományi és Honvéd-
tisztképző Kar egye-
temi tanára méltatta. 
Mint elmondta, a hon-
védtiszt-jelölt fiatal-
ember 2014 augusztu-
sa óta teljesít szolgála-
tot a Magyar Honvéd-
ség Ludovika Zászlóalj 

Első ízben adták át a Czetz János-díjat 
A Fővárosi Örmény Önkormányzat az örmény-székely származású Czetz János, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb honvédtábornoka, az argen-
tin hadsereg ezredese előtti tisztelgés, emlékének méltó megőrzése érdekében a hon-
védtábornokról elnevezett díjat alapított. A kitüntetést a legeredményesebb magyar 
honvédtiszt-jelöltnek, Mozsár Gergelynek ítélték oda.  

1. század állományában. 
Már motivációs levelében 
is nagyfokú elkötelezett-
ségről tett tanúbizonysá-
got a katonai hivatás iránt. 
Tanulmányait a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Kar katonai ve-
zetői szakán folytatja. Ta-
nulmányi átlaga az előző 

Esztergály Zsófia Zita, Maximiliano Gregorio Cernadas argentin 
nagykövet és Mozsár Gergely
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félévben 5-ös, az azt megelő-
ző félévben 4,6 volt. Feladata-
it, legyen szó tanulmányokról, 
zászlóalj-feladatokról vagy 
sportról, példamutatóan és 
lelkiismeretesen látja el. Ő ké-
szíti fel a közelharc-bemuta-
tókra fiatalabb társait, hiszen 
évek óta aktív küzdőspor-
toló. A NATO Többnemzeti 
Összhaderőnemi Kiképző 
Központjában, a németországi 
Hohensfeldi nemzetközi gya-
korlaton parancsnokként, ve-
zetőként bizonyította képes-
ségeit.

Esztergály Zsófia, a Fővá-
rosi Örmény Önkormány-
zat elnöke ünnepi beszédében tájékoz-
tatott arról, hogy az emlékérem mel-
lé egy Gidófalván, Czetz János szülő-
falujában, Kövér György fafaragó által 
gidófalvi tölgyből készített falidíszt is át-
adnak a honvédtiszt-jelöltnek. Az értékes 
mécsestartón jellegzetes honvédségi jel-
kép, valamint magyarörmény és székely 
díszítőelemek sorakoznak. Az elnök el-
mondta: az önkormányzat 2017-től min-
den évben átadja majd az elismerést an-
nak a honvédtiszt-jelöltnek, aki kimagasló 
képességeiről tesz tanúbizonyságot.

Czetz János honvédtábornok, Juan 
Fernando Czetz az argentin hadsereg ez-
redeseként szolgált. A Colegio Militar de 
la Nación alapítója és első parancsnoka, 
az első műszaki zászlóalj alapítója, a To-
pográfiai Intézet parancsnoka, a pampák 
térképezője volt. Második hazájában, Ar-
gentínában megbecsülés és tisztelet öve-
zi a személyét, tevékenységét és életút-
ját. Czetz János életútja példát mutat a ma 
emberének, a fiataloknak.

Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára/
Pagonyi Judit

2017. szeptember 12.-én Szongoth Gábor előadást tartott Kolozsvárott az Erdélyi Etnog-
ráfiai Múzeumban a Romániai Örmény Szövetség Kolozsvári Szervezete meghívására.
A meghívás Szongott Kristóf halálának „kerek” 110 éves évfordulójára szólt. 
Szongoth Gábor előadásában ismertette a Szongodt, Szongod, Szongott, Szongoth 
név eredetét. Ismertette Szongott Kristóf munkássága méltatását a különböző évfor-
dulókon, bemutatta Szongott Kristóf  kiadványait, a Szongott-Szongoth családfákat, 
a szamosújvári Szongott emlékeket és Szongott Kristóf Vetti leányának történetét.
Szongott Kristóf Karátsonyi grófhoz írott levelét levelét Sebesi Karen Attila olvas-
ta fel.

Szongott Kristóf 110

Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára, Dr. Pohl Árpád, Esztergály 
Zsófia, Mozsár Gergely, Maximiliano Gregorio Cernadas és 
Sári Szabolcs


