Báró Dr. Nagy Zoltán, és Baronesse Dr. Beleznay Gyöngyike bárói
címere:

Baron Dr. Zoltan Nagy (Baron of Nagy), and Baroness Dr. Gyöngyike
Beleznay (Baron of Beleznay) family coat of arms:

Négyelt pajzs, boglárpajzzsal, benne kék mezőben zöld földön, fehér
lovon vágtató vörös ruhás vitéz jobbjában kardot tart, előtte a földön
félholdas török lófarkos lobogó és levágott vörös ruhás kar fekszik. (1)
és (4) kék mezőben zöld hármas halom koronás középsőjén álló, befelé
forduló griff jobbjában kardot tart. (2) és (3) vörös mezőben zöld
földön ágaskodó befelé forduló medve, első jobb lábával kivont kardot,
a balban kettős keresztet tartva.
A pajzs fölött hétágú bárói korona.
E fölött három sisak: a középsőnek dísze: arany fészkén ülő, fiait saját
vérével tápláló pelikán, másodiknak dísze: balra fordult griff
növekvőleg, jobbjában kardot tart, a harmadiknak dísze: balra forduló
medve növekvőleg, első jobb lábával kivont kardot, a balban kettős
keresztet tartva. Sisaktakarók: vörös-ezüst.
A pajzstartók ornamentális ágakon állnak, jobbról és balról fekete
felsőtestű, arany alsótestű griff. Ornamentális ágakra illeszkedve kék
szalagon arany felirattal a jelmondat: „pro deo et patria”

Quartered, divided into fourths shield, buttercups in, including blue box,
green earth, dressed in red on a white horse galloping knight holding a
sword in his right hand, in front of a half acres of land, horse's tail Turkish
flag and the red-clad arm cut away. (1) and (4) blue box, the middle of
green three hills, crowned, inward-looking griffin holding a sword in his
right hand. (2) and (3) red box, green earth introverted rampant bear,
right foot first swords, pound the ball while.
The shield over the seven-baronial crown.
The above three helmets: the middle one ornate golden nest sitting, his
sons with his own blood feeding pelicans, second ornament: turned left
griffin ASC, in his right hand holding a sword, and the third ornament: left
turn bear ASC, front right foot swords, the ball double-cross mind.
Helmets Blankets: red and silver.
The shield holders are ornamental branches, right and left black upper
body, lower body golden griffin. Ornamental lines matching the gold
labeled blue ribbon the motto: "Pro Deo et patria"

Nemesség szerzések, leszármazás igazolása:

Noble titles, proof of filiation:

Borsa nemzetség: (887) kun-kabaroknak Magyarország déli
részében megtelepedett ága, Kun-kabar törzs vezére Vajta volt, aki
Álmoshoz csatlakozott a Kijevi csatában 887 táján, kinek vitézi
dolgaiért Árpád fejedelem Vajtát és Tarhost ajándékozta. Ebből a
nemzetségből való az Iklódy család. (Borsa László 1275–1292
1275 erdélyi vajda,1292 címzetes vajda folytatja az Iklódy
családot)
Iklódy Család (1275) a Borsa nemzetség harmadik ága.
Wass család (1172) Család első két ismert tagja, a 12. század
végén az Árpád-korban, III. Béla király (1172–1196) uralkodása
alatt jelentősebb birtokadományt kaptak Doboka vármegyében.
Kiszely Család (1262): Őseik Izumbar íjász és Hough kőfaragó,
akik 1262-ben IV. Béla királytól Liptó vár aljában háromekényi
földet nyertek adományba. Az adományt 1341. március 31-én
Róbert Károly király megerősítette. Zsigmond király 1399. évi
augusztus 11-én királyi adományban újra megerősítette. László fia
Péter részére adományt adott Hadász birtokra
Medveczky Család: (1280): Árva vármegyéből származik. Első
ismert őse Miklós és Gergely 1280–1290-ben medve-patakán és
Geras 1290-ben Kis-Besztereczen volt birtokos. Mária királynő
1393-ban Andrásnak, továbbá Péternek és Vitusnak 3 telket
adományoz, a mit Zsigmond király 1399-ben megerősít. A család
leszármazása az 1574-ben élt Jánostól szakadatlan terjed,
Beleznay Család: (1635) Címeres nemeslevelet II. Ferdinánd
királytól 1635. jan. 17. Beleznay Ferenc kapott
Csécsi-Nagy család (1635): címeres levelét II. Ferdinánd királytól
1635.Január.12.-én Nagy Márton személyében kapta.

Borsa genus: (887) Kun-Kabar tribes settled in the southern part of
Hungary, Kun-Kabar tribe leader Vajta, who joined the battle of Kiev
around 887. The Borsa genus from the family Iklódy (Borsa Laszlo
Vojvodina of Transylvania, from 1275 to 1292 in 1275, 1292 who
continues the titular Iklódy family) “vayvoda Transilvanus”
Iklódy Family (1275) third branch of the genus of Borsa.
Wass family (1172) the first known two family members, at the end
of the 12 century, the age of Árpád, King Béla III. in 1172-1196
during the reign of the major estate donation received in Doboka
county.
Kiszely Family (1262): Their ancestors Izumbar Archer and Hough
stone carver, who in 1262 King Béla IV waiting a donation. The
donation was confirmed in March 31, 1341 by King Robert Charles,
and King Sigismund in August 11, 1399 reaffirmed my royal
donation.
Medveczky Family: (1280): The first known ancestor of Nicholas
and Gregory 1280 to 1290 holder in Bear Creek and Geras holder in
1290, was Little Beszterecz. Queen Mary in 1393, Andrew, and Peter
Vitus and three land donations, in what was confirmed by King
Sigismund in 1399. The family will have ancestry in 1574 John was
living in constant spread
Beleznay Family: (1635. January. 17): King Ferdinand II donated
coat of arms and nobility in the person of Francis Beleznay.
Csécsi-Nagy Family (1635. January. 12): King Ferdinand II donated
coat of arms and nobility in the person of Martin Nagy.

Dr Nagy Zoltán apai ág: Borsa nemzetség, Iklódy család, Wass
család, Csécsi-Nagy család, anyai ág: Borsa nemzetség, Iklódy
család, Wass család.
Dr Beleznay Gyöngyike apai ág: Beleznay család, anyai ág:
Kiszely család, Medveczky család.

Dr Zoltan Nagy paternal filiation: Borsa genus, Iklódy family, Was
family, Csécsi-Nagy family, maternal filiation: Borsa genus, Iklódy
family, Wass family.
Dr Gyöngyike Beleznay paternal filiation: Beleznay family, maternal
filiation: Kiszely family, Medveczky family.
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