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Feladataink: 
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:~r ,,:\:bböI az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél. ~:'~J b rsamkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 

JU A s an segíteni baj társainkat. 
k' C poln.~ a szolgálati ideálokat s kegyelettel meg6rizni emlékét a m. 
/_ sendorség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában 

s aZA o~~~~~ védelmében életüket adták a Hazáért. 
. 'ból állOzosség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendorség hivatásos tag
lbal.
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. 5%-ban pedig a célj ainkkal egyetérto csendorbarát, tartalékos 
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k A BAJTARSI LEV~L, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi KözÖSség· 
0láse .' émlUt világszervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alaku 

l ve: 1948. 
A MKCSBK Vezetőség megbízáSából szerkeszti és kiadja 

vitéz KÖVENDY KAROLY százados 
Minden cikkért, közleményért szerzoje felelos. 

Előfizetési díj évi $5.-

Minden levelet. hlrt. közlemény t és pénzadományt a 
következo eimre kérünk: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 
P. O. BOX 65, ISLINGTON, ONTARIO, CANADA 

é _ Postafiókunkat egyházaink ajánlása után a kanada; postaUgyi mini~ 
t num (Ottawa) hivatalosan bejegyezte. 
B Bajtárs, blzz a MKCSBK V ezetö ségében , mely személytelenlii 
unz:tlenUI intézi világszervezetUnk tájékoztató, nyilvántartási és segit. 

gyl SZOlgálatát . 

HITV ALLAS 
írta: Papp-Váry Elemérné 

1. Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, 
Hiszek (egy isteni örök Igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

2. Ez az én vdllásom. ez az én életem, 
Ezért a keresztet vállaimra veszem . 
Ezért magamat is reá feszíttetem. 

3. Szeretném harsogni kérkedők fülébe, 
Szeretném égetni reszketők lekébe, 
Lángbetakkel írni véres magyar égre: 

4. Ez a 'hit a fegyver, hatalom és élet. 
Ezzel porba zúzod minden ellenséged, 
Ezzel megválthatod 'minden szenvedésed. 

5. E jelszót, ha írod lobogód selymére, 
Ezt ha belevésed kardod pengéjébe, 
Halottak országát feltámasztod véle. 

6. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted, 
Munkás, ki ezt vallod, boldog jöv6d veted, 
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. 
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7. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél, 
Polgár, ki ezzel kélsz, új 'hazát szereztél, 
Magyar - e szent: hittel mindent visszanyertél! 

8. Mert a hit az Erő! {Mert aki hisz, győzött, 
mert az minden haiál és kárhozat fölött 
Az élet Urával szövetséget (kötött. 

9. Annak nincs többé rém, mitől megijedjen, 
Annak vas a ,szíve minden vésszel szemben 
Minden pokol !ellen, mert véle az Isten. 

10. Annak lába nyomán zöldül a temető, 
Virágdíszbe borul az eltiport mező, 
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő. 

ll. Napsugártól fényes lesz a házatája, 
Mézes a kenyere, boldogság tanyája, 
Minden nemzetségén az IsOOn áldása. 

12. Magyar! Te most árva, ~lhagyott, veszendő, 
minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, 
Magyar, legyen hited ' s tiéd a jövendő! 

13. Magyar, legyen hited és lészen országod, 
Minden nemzetek közt az e'iső, lUZ áldott, 

Isten, amit néked címeredbe vágott! 

14. Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, 
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este, 
Véreddé, hogy váljon 'az ige, az eszme: 

15. Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy isteni örök 19azságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

A székeLy templom egyben vár is 
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ÖRÖI( ,ERDÉLY ... 
A székelyeknél él a hagyomány, hogy ök a hunok leszármazottjai s 

ök már akkor Erdély délkeleti csücskében éltek, amikor a rokon ma
gyarság 896-ban átkelt a Kárpátokon Árpád apánk vezetésével és meg. 
hódította a Kárpát-Medencét. Valami van a székely igazságban, hisz' 
saját szemünkkel láttuk a temetök rovásírásos kopjafáit, a faragott, 
híres székely kapukat ugyancsak rovásírással s sok ösrégi székely vár. 
templom gerendái örzik a rovásírásos múltat. Az Erdélyben talált ösi 
leletek, a szumír emlékek, agyagtáblák olvasásához ismerni kell a ro· 
vásírást és magyarul kell tudnia annak, aki azokat meg akarja fejteni. 

Ott él egy nép Csík-Háromszék-.Udverhely-Maros Torda és Torda 
Aranyos vármegyék terület én és a szonnszédos Kalotaszeg vidékén, 
melyet megkérdezése nélkül a nyugati hitványság idegen uralom alá 
kényszerített 50 évvel ezelött Trianonban! Ez a tertilet részben haza
tért 1940-ben a második világháború v.égéig, majd rászakadt újból 
az idegen uralom, megtetözve a kommunizmus átkáva!. 
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Sokan ott születtünk s kisgyermekkorunk emlékei élnek bennünk, 
szüleink életükön át keresztet hordtak hátukon, mert az ösi földröl ki
szakította öket a trianoni "békekötés". Egész életükben Erdélyröl só
hajtoztak, az ott maradt szülőket, rokonokat siratták ... És bennünk, 
az új generációban kinött a székely eszme, az elveszített szülöföld visz
szaszerzésének vágya, a barbár kommuni:mnus megdöntésének remé
nye, a sokat szenvedett Erdély szabadságának kivívása és a nyugati 
tévedések megdöntése után az anyaországgal való egyesülés biztos 

hitel 
Egy ritka k.Önyvet forgatok magam elött, minden sora igaz, mint a 

szentírás, minden kép könnyeket csal az 'olvasó szemébe!! A könyv 
címe: A cs. és kir. 82. Székely gyalogezred története. Apáink emléke 
1883-tól 1919-ig! Mesél a múlt, megelevenednek a régi €Imlékek, amikor 
Apáink voltak fiatalok, mikor a székely ezred vérrel írta a történelmet! 

Hargita és a Délkeleti Kárpátok, a Mezöség völgyeiben élt a székely 
, kemény életet élt a mindennapért, a kicsi termöföldeket a hegyek 

lankáival kellett megtoldania, a havasok fennsíkjain kellett új földeket 
irtania! Békés, hazafias és keresztény nép, mely nem ismert társadalmi 
rétegezödést, minden székely ösi nem.es volt, a lófök és primorok csak 
elsök voltak az egyenl ök között! De a nép tisztelte a kicsi falvak elöl
járóságát: a papot, a tanítót, a jegyzöt és a csendört. 

Kiütött a háború, a tartalékosok beöltöztek 

Saját ezred ük volt a 82-es "vasszékely" ezred, minden legény 21 éves 
korában leszolgálta a kétéves kötelezöjét, majd hazatért falujába, meg
~ÖSült és böséges gyermekáldással szolgálta a hazát, a magyarság 
lövöjét. 
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Folyik a tartalékos tiszti kiképzés 

A 82-es vasszékely ezred 1910-től 1914-ig Bécsben teljesített szolgá· 
latot. Az öreg Ferenc Jóska szerette őket s mindennap végignézte az 
ezred festői díszelgését, büszkén integetett a felállított őröknek. Erröl 
Horthy Miklós is írt könyvében, mert az időben Ferenc József császár 
és király szárnysegéde volt. 

A szarajevói gyilkosságot részleges mozgósítás, az orosz hadüze· 
netet teljes mozgósítás követte! A 82-es ezred Bécsből hazatért Székely· 
udvarhelyre, ~ereteit hadilétszámra emelte, a felsőbb parancs szerinI 
bevagonírozott és útbaindult a keleti harctérre! A búcsút virágesö, 
katonazene, a hozzátartozók szeretete és könnye kísérte! Egy időben a 
katonavonatok ezrei futottak a harcterek irányába. 

Az ezred 1914. augusztus 25-én esett át a tűzkeresztségen Galíciában 
résztvett az orosz gőzhenger elleni összes csatákban! József királ 
herceg, tábornagy a következőket írta róluk: "Midőn kilovagoltam !J 
állások megszemlélésére, lelkesen dalolva meneteit egy lilahajtókáS 

zászlóalj, melyet elvérzett hadtesteJmhez utaltak. Ez volt az első talál· 
kozásom a 82-esekkel. És ettől a pillanattól fogva úgyszólván megsza' 
kítás nélkül a háború végéig szemtanúja Iehettem annak, hogy mily eJJl' 
berfeletti hősiességgel küzdöttek a székely 82-esek!" 

Az ezred a luc1ci-olykai áttörés alkalmával az orosz gőzhenger gyúj tÓ' 
pontjá'ba került. A háromnapos éjjel-nappali harcban az ezred elpusZ' 
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tult, 1916. június 4-5---6-át egyetlen székely harcos sem felejti el! 
J1lnius 4-én reggel az ezred létszáma 5330 fő volt, a kétnapos irtózatot 
718 ember élte túl! Az ezred 90%-05 veszteséget szenvedett, de Bru
szilov orosz tábornagy rájött, hogy az út Bécs felé Magyarországon át 
rtem járható! 

82-es vasszékely apáink ellenállásán végül is megtört az orosz ereje. 
Az ezredet kivonták és hazairányították, {eltöltötték, majd az erdélyi 
föld védelmében vetették harcba az áruló románok ellen. 

1916. augusztus 27-én 15 román. hadosztály támadta meg a védtelen 
Erdélyt a déli szorosokban. Csak az ottani csendőrség és pénzügyőr
ség állt ellen, ezeket a kicsiny erőket hamar megsemmisítették s benyo
multak Erdély földjére. A központi hadvezetés ide is csapatokat hozott, 
megindult a magyar--osztrák-német ellentámadás! A 82-es vasszé

rmegfordított puskával ütötték, verték, űzték és hajtották ma
előtt az áruló oláhokat, a meséjük szerint a római Trajánus gyáva 

utódait! Néhány hónap alatt Erdély felszabadult, sőt Maokensen német 
tábornagy Bukarestet is elfoglalta és Románia számára végetért a há
ború. A vasszékely ezred a Keleti Kárpátokban, a Magura Casinului 

Ezer székely letiny ünnepe Csíksomly6n 
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magaslatért végzett önfeláldozó harcai elismeréseképpen Károly király
tól a legfelsőbb elismerést kapta a következőképpen: 

"A remek 82-es hősök iránt táplált csodálatom jeIéül intézkedtem. 
hogy a Magura Casinului magas1at Erdélyhez csatoltassék!" 

József apánk pedig a következőket írta: "Oriási a harcizaj a Magura 
Casinului magasliaton! Vadul zuhog az ellenséges pergőtűz és dühöng 
az ellenséges gépfegyvertüz! Francia és angol ütegek szüntelenül lőnek! 
A románok óriási tömeggel, melyek francia vezetés alatt állnak, roha
moznak, míg a mi állásaink a pergőtűz alatt teljesen megsemmisültek. 
Néhány nap alatt 30-szor van ilyen tömegroham, nam is tudom, hánya
dik támadás ez a magaslat ellen. Azonban hős 82-es székelyeink hallat
lan szívóssággal védekeznek! ... - "Ezen a napon a 71. hadosztály 
a Magura Casinuluira, mint bevehetetlen bástyára támaszkodva, meg
kezdte a támadó előnyomulást!" - "Ez volt a második eset, mikor a 
székely ezred hősi magatartásával az egész qrcvonal sorsára döntő b~! 

folyással volt!" "'J, 
Ez időben született az e,zrednél a következö katonanóta: 

A tiroli harct4ren 
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"Asztalos csinálj koporsót, 
Egy legész ezrednek valót. 
Vér betűvel, nagy betJűvel írd f~1. eztet: 
Itt nyugszik a 82-ás gyalogezred!" 

Székelyudvarhelyen pedig szobrot állított avasszékely katonaszel
Jeml A szobrot Erdélyi István örmester tervezte, Rózsa Géza tize.des 
éS Sipos Jenő közlegény faragták ki, a vasrészeket Varga Ferenc ör
mester és Ferenc Károly szakaszvezetö készítették. A talapzatára a kö
vetkező verssorokat vésték Embery Árpád zászlós írása nyomán: 

A "V asszékely" szobor SZékelyudvarhelyen 
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"Nyugatra: 
Trón s haza védelmében vas~ v<flik a székely 
S hősi :csodás tetteit hirdeti hon s világ! 
Keletre: 
Ojtoznál, Volhynia síkján s lent a Doberdón 
Ismer 'Jaz ellenség s rettegi puskatusom! 

Délre: 
Magyar testvéreim ne féljetek, 
Míg napkeletre laknak a székelyek! 
Északra: 
Gyopárt a Hargitáról hozzatok . . . 
A hősi halottak halhatatlanok!" 

Ezredjelvény 

A szobrot katonai pompávalleplezték le 1917. december 8-án Szé· 
kelyudvarhelyen, a királyt József k irályi herceg, tábornagy képviselte, 
aki meghatóan szép avatóbeszédet mondott, melyben a 82-es bakákal. 
a világ legjobb katonáinak nevezte. 

A pihenö nem tartott sokáig! Az ezredet harmadszor töltötték 
szinte teljes pusztulása után. Ismét búcsúztak a katonavonatok, im' 
már utoljára, 1918 elején ment az ezred az olasz harctérre: aPiavehoz, 
aDoberdóra . _ . 

Az olasz front tüzpoklában az ezred ismét megsemmisült. A 15-20 
föböl álló "századok" 1918. november 3-án értesültek a fegyverszünet
röl a Meletta di Gallion hegyen. Az ezred parancsnoka vezetése alatt 
megkezdte a visszavonulást, hogy idejében hazaérjen Erdélybe, a szé
kely katonák szinte érezték, hogy baj lesz odahaza! 
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Bokor János arany vitézségi érmes vasszékely tizedes 

Kopár, óriási gerinceken vezetett az út, Tóth Kálmán alezredes fe
hér zászlóval meneteit az élen, a fegyverszünet értelmében minden 
katona fegyverével jogosult volt hazájába visszavonulni! 

A hegyi utakon angol és amerikai katonákkal találkoztak, ,kik kész
gel megmutatták a kelet felé vezetö utakat. Az ezred beérkezett az 

. hadosztály állásába, ahonnan útját folytatni akarta. A jelenlevö 
angol parancsnok ezt megtagadta és a 82-es ezredet hadifogolynak 
nyilVánította! Tóth alez tiltakozására az angol parancsnok a környék
beli hegyvonulatokra mutatott, ahol ágyúk és géppuskák ezrei mered
tek il vasszékely ezredre. 

A lerongyolt, kim.erült, agyon éhezett ezredet utolérte végzete és az 
angol csapatok elött letette a fegyvert. Tito~atos kezek megakadá
lYozták, hogy az ezred hazatérhessen és beavatkozhassék szülöhazája 
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érdekében! Az ezredet több napos gyalogmenetben Mirabellába irá. 
nyították, majd vasúti szállítással Szicíliába vitték fogságba. A tiszte. 
ket különválasztották a legénységtöl s a világháború egyik leghösibb 
ezredének maradványai elött csak 1919. novemberében érkezett meg a 
szaJbadulás órája, mehettek haza immár O1áhországba, Nagyrománi. 
ába! ... Ki ahogy tudott, vonaton, gyalog, vagy ökrösszekéren érte el 
szülöfaluját, a büszke székely megalázva vette tudomás!!l szülöföldje 
tragédiáját .. . 

A monarchia hadseregeinek összeomlása után a 82-es VasszékeLy 
ezred otthonhagyott pótalakulatai és a sebesülésükböl felgyógyultak a 
rögtönzött Székely Hadosztály köteléke~be álltak és megkezdték elke· 
seredett harcaikat a bevonuló román túl'erö elen. A maroknyi hos csa
pat a román és a magyar vörös áradattal szemben alulmaradt, de 1919. 
április 26-ig harcolva az oláhok "hódító" menetét meglassította. Utáf' 
két rossz közt választva a románok elott letették a fegyvert, mert KU'lJ 
Béla egyenesen ki akarta irtani a székely hadosztály t, melyben szer
vezett ellenforadalmi csapatot látott. 

A 82-es Vasszékely ezred hosi halottainak száma tÚlhaladta a t íz
ezret, lega>lább ugyanennyi megsebesült. Az ezred kiérdemelt 28 arany 
vitézségi érmet, több, mint 200 nagyezüstöt, 48 tagját avatták vitézzé, 
de olyan katonája nem volt, ki legalább a bronz vitézségi érmet nem 
nyerte volna el. Az ezred egyik parancsnoka a Katonai Mária Terézia 
Rend Lovagkeresztjét kapta, egy másik pedig a tiszti arany vitézségi 
érmet a Lipót Rend mellé. ' 

Vasszékely örökség: 15 kitüntetés 
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Horthy MÍJklós 1940-ben székelyeivel beszélget 

Trianon és 1945 több , volt Vasszékelyt kivándorlás ra kényszerített, 
a fiaik és leányaik közül is sokan kerültek nyugatra. Az Asztalosok, 
Molnárok, Földesek, Péterek, Csíkiek, Ballók, Löték, Máthék, Gyárfá
sok, Szathmáryak, Kádárok, Kövendyek, Sándorok, Keresztesek, Bene
dekek, Bokorok, Gereöffyk, Szendék, Ambrusok stb., stb. mind vas
SZékelyek, vagy utódaik! Köztük sokan a m. kir. Csendorségnél szol
gAltak Erdély egyetlen püspöke: Márton Áron 82-es vasszékely had
nagy volt Trianon elött, majd Isten szolgálatába lépett! ... 
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Beborult az ég 1944 őszén is Erdély ege felett! Az őreg katonák, aki. 
ket a képeken látunk, már a Hadak útját járják ... Kettős járdm alat! 
rabként él Erdély és a Székelyföld szittya népe. A sors megakadá. 
lyozza őket minden nemes, hazafias szándékukban. Ezért mi, akik 
szabad földön élünk, gyermekeinkkel együtt érezzük kötelességünk 
nek és szellemi harcunknak az ő igazságuk hirdetését, a galád ellens€. 
ges békekötések revizíóját! Megjelent a "Justice for Hungary" újbÓl 
egész életünk, minden lépésünk arra szolgáljon, hogy Erdély szabaij 
és magyar legyen ismét! Erdély magyar a történelem és a tudományoi 
adatok alapján. Lehetett bár népszavazás nélkül a "Trajánusok" in. 
gyen ajándéka a nyugatiak üzleti gondolkozása szerint 1920-ban és 
1945-OOn, a csillagok járása változó! Bár fogy türelmünk és fárad el· 
ménk, látván, hogy a nyugatiak csak az utca lál1más, hosszúhajú rend· 
bontóit hallgatják meg, kisebb nemzetek fájdalma, keserve, tragédi" 
nekik nem érdekes, mi mégis forduljunk az egek Urához s higgyünk 
Örök Erdély feltámadásában! 

Mint a Vasszékely Emlékkönyv írja: 

"Attila és Csaba vérei hősök voltak, hűek voltak! 

Ut5daik is mindörökké azok lesznek! 

Ezen a szent igazságon semmiféle trianoni tudatlanság és szeszélj 
nem változtathat." 

Nyugaton, 1970. június 4. 

KÖVENDY KÁROLY. 
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ÜNNEPI BESZÉD 
(Elhangzott a Los Angeles-i csendőrnapon) 

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! 

Kedves Bajtársaim! 

Mai összejövetelünk célja meg
ünnepelni, a M. Kir. Csendőrség 
megalapításának 89-ik évforduló
ját. 

Szerte a nagyvilágban, amerre 
endőrök élnek, a régi hagyomá

khoz hiven, ezt a napot a meg
émIékezésnek szentelik. Feleleve
nítik a csendőrség történetét és ke
gyelettel adóznak, a szolgálat tel
jesítése közben életüket vesztett, a 
harctereken hősi-halált halt és fog
ságban elhunyt bajtársaiknak. 

Könnyebb áttekinthetőség ked
véért, valamivel több mint egy év
századdal kell visszamennem, hogy 
kedves hallgatói'm, egy teljes ké
pet kaphassanak a Csendőrség tör
ténetéről. 

Az 1848-49-es szabadsághar
cunk vérbefojtása után, 5 osztrák 
zsandár ezredet állítottak fel Ma- ' 
JtYarországon és egyet az anyaor-

.gtól elszakított Erdélyben. Eze-
t az 1849 június hó 8-án kelt 

CSáSzári rendelet hozta létre. Ide
gen vezetőkkel, német hivatalos 
nyelvvel. A zsandár ezredek az 
osztrák Honvédelmi és Belügymi
nisztériumoknak voltak közvetle
nW alárendelve. 

Mondanom se~ kell, hogy az el.-

nyomatás idején, az osztrák csá
szárság ilyen irányú intézkedése, 
elsősorban politikai célt szolgált. 

Az 1867-es kiegyezés sel megvál
tozott a helyzett. Királyi rendelet 
megszüntette Magyarországon az 
Osztrák Zsandárságot, míg Erdélyt 
az anyaországhoz csatolták ugyan, 
ott az osztrák zsandárság tovább
ra is megmaradt, azzal a különb
séggel, hogy a közbiztonsági szol
gálat ellátása tekintetében a ma
gyar Belügyminisztérium lett 
irányadó. Hivatalos nyelve német 
maradt. Fegyelmi ügyekben, to
vábbá katonai kiképzés szempont
jából, továbbra is az osztrák Hon
védelmi Miniszter alá tartozott. 

Az anyaország területén, az 
1867-es kiegyezéssel megszünte
tett osztrák zsandárság helyett, a 
közbiztonsági szolgálat ellátására, 
a megyei pandurságot szervezték 
meg. 

A magyar parlament és maga 
Tisza Kálmán is, nem jó szemmel 
nézték, a német nyelvü osztrák 
zsandárságot Erdélyben és felosz
latása mellett foglaltak állást. 

Törekvésüket siker koronázta. 
Ferenc József 1876 március hó 27-
én kelt rendeletével az Erdélyi 
osztrák zsandárságot megszün
tette és közvetlenül a magyar ha
tóságoknak rendelte alá. Igy lett 
az Erdélyi osztI:ák zsandárságb~l 
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Magyar Királyi Erdélyi Csendőr
ség, magyar hivatalos nyelvvel. 

Az anyaországban megszerve
zett pandurságok, területhez kő
töttségük folytán, képtelenek vol
tak hivatásuknak eleget tenni. Be
tyár világ kapott lábra az ország
ban. Számuk nem hogy fogyott 
volna, hanem napról-napra nőtt. 
A pandúrok, ha netán nyomon ül
dözték is a betyárt, mielőtt eltud
ták volna fogni, idegen pandúr te
rületre szökött, ahová az üldözők
nek nem volt szabad lábukat be-

tak: Kolozsvár 4 szárnnyal, Sze
ged 3 szárnnyal, Budapest 3 
szárnnyal, Kassa 3 szárnnyal, Po
zsony 2 szárnnyal és Székesfehér
vár 3 szárnnyal. 

tenniök. 
Amíg az anyaországban a köz

biztonsági helyzet napról-napra 
romlott, addig Erdélyben ideális
nak volt mondható a helyzet, ahol 
az Erdélyi M. Királyi Csendőrség 
vigyázott az élet és vagyon-bizton
ságra. 

Ez a tarthatatlan helyzet hozta 
azután létre a M. Kir. Csendőrsé
get, az 1881 évi II. és III-ik tör
vénycikkekkel, melyek a csendőr
ség legénységi állományának kie
gészítéséről, a közbiztonsági szol
gálat megszervezéséről és a csend
őrség nyugdíj-igényéről szólnak. 

A törvény végrehajtásával a M. 
Kir. Honvédeimi Minisztert bízták 
meg, míg a megszervezéssel járó 
költségeket a Belügyi Tárcából fi
zették. 

Megszervezéskor a Csendőrség 
6 Kerületből és ugyanannyi pa
rancsnokságból állott, felölelve az 
ország egész területét. Kivéve az 
ország fővárosát Budapestet. A 
parancsnokságok székhelyei vol-
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Az említett kerületek legénysé-
gi áHománya kiegészítést nyert: 

a) A hadseregben (hadi tengeré
szetben) vagy a honvédségben 
szolgált oly~n altisztekből, kik 
igénnyel birtak a közszolgálatban 
való alkalmazásra. 

b.) Hadikötelezettségüknek ele
get tett önkéntesekből, tartaléko
sokból, póttartalékosokból. 

c.) Önkéntesen belépő honv~-

dekből. 
A Kolozsvár-i első kerület már 

meg volt szervezve és eddig, mint 
a M. Kir. Erdélyi Csendőrség mű
ködött. Ennek a müködésben lévő 
kerületnek, gyakorlattal biró tiszt· 
jeit és legénységét bevonták a meg
szervezésbe. Az eddigi osztrák 
mintától eltekintettek és a M. Kir. 
Csendőrséget francia mintára szer· 
vezték meg. 

A szolgálat megszervezésére vo
natkozólag a III-ik t. c. I-ső parag' 
rafusa szórol-szóra ezt mondja: 

"A Közbiztonsági Szolgálat el1á· , 
tás ára katonailag szervezett 
Kir. Csendőrség állíttatik fel. "K 
tonailag szervezett" szavak utal· 
nak arra, hogyacsendőrök kato· 
nák voltak. 

A magyar törvényhozás február 
hó 14-ikét Csendőrnappá nyilvání-

totta. 
Minden febr. hó 14-ike szolgálat· 

mentes nap volt. A csendőrök diSZ-

be öltözve, körülülték az ebédlő
asztalt, az őrparancsnok pedig 
közvetlen szavakkal emlékezett 
meg a nap jelentőségéről. Utánna 
a csendőrök, felekezet szerint meg
oszolva felkeresték az Isten házát. 
Hősök voltak: azok a csendőrök, 

akik az első háborúban, a köpö
nyegforgató oláhok váratlan betö
résekor, életüket áldozva, hősiesen 
védték Erdélyt, míg a felszabadító 
csapatok befutottak. 

Azok a csendőrök, akik az első 
"ágháború végén, avisszavonuló 

patokkal az élvonalban harcol
va, szolgálták a hazát. 

Azok a csendőrök, akik a hábo
rút követő kommunizmus után, 
megteremtették, az élet és vagyon
biztonságot. 

Azok a csendőrök, akik a II. vi
lágháború idején, 1944 március hó 
végén, egy beszivárgott orosz fel
derítő osztagot számoltak fel a 
Mármarosi havasokban, továbbá 
felfogták az Északi és Keleti Kár
pátokban a partizánok betörését. 

Azok a harcolva visszavonuló 
csendörök, akiknek a visszavonu
lási útját az elöretört orosz ékek 
elzárták. Télvíz idején halász-cs ó-
_ okon keltek át a Dunán és min
en parancs nélkül, a Duna-vonal 

védelrnét magukra vállalták. 

Azok a csendörök, akik az AI
dunán átkelt orosz erök elől, rész
ben Székesfehérvárra és részben 
eUdára vonultak vissza, hogy to-
'bb harcoljanak az orosz hordák 

ellen. 

Azok a csendőrök, akik a bom
bázások idején, az égő és dülede
ző rom.ok közül, életük veszélyez
tetésével, mentették ki a lakossá
got. 

Azok a csendőrök, akik a febr. 
hó l2-én éjfélkor, a gyürüből ki
tört német erőket abalszárnyon 
biztosítptták. 

Azok a csendőrök, akik a vár
fokán, az utolsó golyóig védték a 
hazát. 

Végül, azok a csendőrök, akik 
a királyi vár romjai közül rádióju
kon, ezt az utolsó üzenetet sugá
rozták: "Csendőr bajtársak! A ki
rályi vár romjai között teljesen 
körül vagyunk zárva. Kenyerünk, 
vizünk, már napok óta nincsen. 
Életünkkelleszámoltunk. Sorsun
kat a Jóistenre bíztuk. Ha nem él
jük túl ezt a poklot, családunkról 
gondoskodjatok. Isten áldd meg a 
magyart! Éljen Magy;arország! Él
jen a Csendőrség". 

Ezzel az üzenettel, a Budapestet 
védő 5 csendőr zászlóaljnak, még 
életben maradt és fogságba el nem 
hurcolt csendőrei, búcsúztak a nyu
gatra visszavonuló bajtársaiktól. 

Mélyen t isztelt Hölgyeim. és Ura
im., engedd étek meg, hogy üzenetet 
küldjek azoknak, akiknek a csend
őr vörös posztó volt a szemében 
és a mai napig is az maradt: Csak 
az vessen követ a csendör Testü
letre és annak hős ' katonáira, aki 
hívebben, becsületesebben és vité
zebbül szolgálta a hazát. 

dr. Hollády Ernő szds. 
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1970-ES CSENDÖRNAPI 

BESZÁMOLÚ 

ról. Csodálatosnak nevezte a 
MKCSBK létezését 25 évvel az 
összeomlás után, mert az ilyen 
hosszú idő aZ enügrációban igyek. 
szik mindent elpusztítani, míg a 
mi l{ajtársi szervezetünk erősebb, 
mint valaha. A következő vasát. 
nap a magyar lelkipásztorok szent· 
beszédeikben imádkoztak a hősök· 
ért és az elhunyt csendőrökért. 

Sydneyi csoportunk 1970. június 
20-án, az ausztráliai tél közepén 
rendezte a csendörnapot a Forest 
Restaurantban . Fényes külsős.égek 
közt nagyszámú bajtársi kör és a 
csendőrség barátai jelentek meg. 
Ott voltak egyházaink, a MHBK, a 
cserkészet és a nemzeti sajtó kép
viselői. Utóbbiak évek óta a Tes
tület iránti megbecsülésüket meg
jelenésükkel fejezték ki. Az ün
nepi beszédet Dr. Tamás Gyula 
szds, csoporttitkár mondotta. Utá
na Bogsányi József ezds osztotta 
ki az érdemes bajtársaknak a 
Szent László okleveleket és jelvé
nyeket, valamint a MKCSBK veze
tőség elismerő okiratait. A rendkí
vüli erkölcsi és anyagi sikerü est 
hajnalban ért véget. Az ausztráliai 
sajtó részleteiben megemlékezett a 
sydneyi csendőrnapról. 

Melbournei csoportunk a csend
őrnapot 1970. február 21-én tar
totta a MHBK családi estjén. A 
MHBK vezetője igen szép szavak
kal emlékezett meg a csendőrség
ről, múlt j áról és a honvédséggel 
közösen viselt kemény harcairól. 

Perthi csoportunk tagjai és a 
csendőr hozzátartozók a csoport· 
vezető lakásán ünnepi ebédre i" 
tek össze 1970. február 22-én~9 ' 
templomokban mind a katolikUS.t 
mind a protestáns lelkész lélek 
emelő beszédben emlékeztek me! 
a m. kir. csendőrségről. A csoport· 
vezető bajtársak és hozzátartozóK 
kiséretében piros szegfücsokro: 
helyezett el Dr. Tóth József őrgy 
és Fekete István főtŐrm. sírjain. 

Adelaidei csoportunk 1970. feb
ruár 22-én rendezte a csendőrna
pot a múlthoz híven egésznapoS 
kirándulás keretében a főváros kö
zelében fekvő Loftia Parkban. Az 
ünnepi beszédet a csoportvezető 
mondotta, méltatta a napot és meg 
emlékezett a hősökről és mártirok-

Sao Paulói csoportunk 1970 
február 22-én tartotta a csendőr· 
napot bajtársaink és igen szép szá· 
mú egyházi és világi küldötts~ 
részvételével. Müller Antal öm 
csoportvezető mondta az ünnel 
beszédet és előzöleg üdvözölte . 
megjelenteket. A honvéd ba~ 
sak nevében vitéz Almay Béla 
ezds tartott lebilincselő előadá~ 
A MKCSBK örökös tb. vezetöit 
vitéz Király IGyula ezds súlyos It 
tegsége miatt hiányzott a léle! 
emelő ünnepségről, őt a bajtárst 
lakásán keresték fel. 

Buenos Airesi csoportunk ~ 
köre Nagyiványi Ödön szd s lal' 
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sAn emlékezett a háború és az 
emigráció nagyeseményeiről bará
ti beszélgetés keretében. A zöm 
ápr. 3-án rendezte a csendörna
pot a MHBK és a Vitézi Rend kép
viseletével. 

Chilei csoportunk tagjai illuszt
ris csendörbarát honvéd és polgá
ri vendégekkel együtt ünnepelte a 
csendörnapot Tóth Gyula fötörm, 
csoportvezetö bajtársunk magyar 
vendéglöjében. Ott volt a Vitézi 
Rend chilei székkapitánya: vitéz 

szkay László ezds, helyettese: 
z báró V écsey Árpád, vitéz 

sókay Károly jezsuita atya, Dr. 
Nemesszeghy Elemér egyetemi ta
nár, a rk. egyház részéröl Stix 
Ferenc és Egyházy József főmér
nök, valamint id. Korzenszky An
tal, Karvaly Imre épitész, Godor 
László, id. Simon György, Jakubo
vics János pc. szds, Schüller Gusz
táv, Debreceni Pál és Dex,ler Pál. 

A kedves és megható ünnepi be
szédet vitéz Huszkay László ezds 
mondotta, kitérve a csendörség ha
zai szolgálataira és világháborús 
helytállására, majd emigráns erő
feszítéseire. Egyben a chilei ma
r .. lar kolónia őszinte elismerését 

ácsolta Tóth Gyula fötörm, 
zent László lovagj ának abból az 

alkalomból, hogy kiváló szociális, 
segitő munkássága jutalmául a 
Rendbe felvették. Az ünnepi va
CSOrát a terem hosszú asztalán, pi
ros-fehér-zöld virág dísz közt fo
gyasztották el a megjelentek, 
IIlajd lelkesen éltették Tóth Gyula 

fötörm, Szent László lovag baj
társunkat, a santiagói kolónia nép
szerü és áldozatos "Gyula bácsi
ját" . 

Venezuelai csoportunk tagjai a 
csendörnapot lakásukon tartották, 
a megromlott közbiztonsági viszo
nyok miatt a csoportvezetö helye
sebbnek találta ezt a megoldást, 
bajtársainkat levélben és telefo
non kereste fel ünnepünk alkalmá-
ból. . 

Roubaixi és tourcoingi csopor
tunk a csendömapot 1970. febru
ár 14-én ünnepelte Tóth József 
tönn, terület vezet ö szép lakásán, 
ahol 15 csendőr és barátunk jelent 
meg. Tóth József üdvözölte a meg
jelenteket, a napot Bata József őrm 
méltatta. Kifejtette, hogya hazai 
rendszer félelmében a csendőrség 

tagjait ma is üldözi. Zöldi István 
csendőrbarát, az ,.Uj Honfoglalás" 
szerkesztője hitet tett a csendőr

ség mellett és a lelkesedést a tető
ig fokozta bejelentésével, hogy a 
NATO németországi kongresszusán 
tervbevették hazánk felszabadulá
sa esetén a m. kir. Csendőrség 

azonnali felállítását. Az egybe
gyülteket a háziasszony fogadta 
ezutáÍl vacsorán és késö estig ma
radtak együtt kiváló hangulatban. 

Vorarlbergi szórványunk kisebb 
bajtársi körben ülte meg a csend
őmapot 1970. február 10-én, ahon
nan kedves levelet küldtek a MK
CSBK központba és elism.erésüket 
fejezték ki a Bajtársi Levélnek. 
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Vitéz Huszkay László Jezds, chilei vitézi székkapitány 
főti5rm, a MKCSBK csoportvezetője 
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Chilei csendőrnap résztvevői 

Az ingadozó helyzet következté· 
ben ausztriai és németországi baj
társaink meghírdetett csendörna
pokat nem rendeztek, de annál 
több helyen jöttek össze és emlé
keztek baráti körben. 

Párisi csoportunk tagjai a "La 
bergerie" magyar vendéglöben jöt
tek össze néhányan, hol Máthé Je

örm csoportvezetönk és neje 
dégei voltak. 

Londoni csoportunk tagjai a te
riiletvezetö, vitéz Szilasy László 
ezds súlyos betegsége miatt elha
lasztották a februári csendörnapot 
és azt 1970. szept. 6-án tartották 
Illeg a Mindszenty Otthonban a 
l{anadából érkezett ügyveze~ö el-

nök társaságában. Mintegy 14 baj
társ gyült össze és meghallgatták 
a MKCSBK torontói központi ügy
vezetőjének előadását világszerve
zetünk helyzetéről, azonkivül Eu
rópa öt országában nyert tapasz
taIatairól. A termet a Tölgyesy 
zászló és csoportjainak szalagjai 
díszítették, azonkivül csendőr ka
lap és csendör kard jelenléte kel
tett örömet a bajtársak közt. Kö
vendy Károly szd s örömének adott 
kifejezést, hogy a nagyszerü Mind
szenty Otthon alapítói között sok 
csendör bajtársunk szerepel, akik 
anyagiakat és munkát adtak Lon
don magyar otthona megteremté
séért. 

Másnap az ügyvezetö elnök vi-
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téz Szilasy László ezds úr vendé
ge volt, majd Soós Péter őrm baj
társunkkal megnézte London neve
zetességeit, majd Kovács Ferenc 
főtőrm bajtársunk vendégeként 
bajtársi vacsorán vett részt. A lon~ 
doni bajtárásak összetartása és 
példás élete örömmel töltötte el. ' 

hangulatos mulatság hajnali 2 óra. 
kor ért véget. 

Bethlehemi szórvány unk tagjai 
átutóztak New Brunswickbe és ott 
ünnepelték a csendőrnapot, 12-en 
érkeztek s alig fértek be a 126 fö. 
vel telített terembe. 

New-brunswicki bajtársaink 
1970. március 7-én tartották a 
csendőrnapot a helyi cserkészház
ban. A terem kicsinek bizonyult, 
28 ' cső és 17 MHBK-s bajtárs csa
ládostul jelent meg 60 nőtlen 
csendőrbaráttal. A honvédeket 
Olchváry István vk. ezds, a ref. 
egyházat Bertalan Imre lelkész, a 
rk. egyházat Végváry Vazul feren
ces atya képviselte. Zalántay Já
nos ezd s mondotta az ünnepi be
szédet, a csendőrség szellemi fel
készültségét ismertette a jelentke
zéstől az őrsparancsnoki beosztás
ig, beszéde nagy sikert aratott. Fel
szólalt még Dr. Agh László t. h. 
fhdgy, a csendőrök régi barátja. 
Az est másik díszvendége volt He
gedüs Mihály, a William Penn köz
ponti igazgatója is. 

Courtlandi csoportunk tagjaii 

1970.' február 15-én jöttek ÖSSZe 

vitéz Szendi József őrm, csoport, 
vezető lakásán és az ünnepet bará, 
ti hangulatban töltötték el. A nag) 
hó akadályozott többeket, Pek 
István fhdgy, lovas őrsparancs 
homeri otthonából nem tudott ki, 
hajtani, de a dutch-hilli öpk: KiSi 
Gábor fhdgy asszonyostul érkezett 
Az egyetemeken lévő csendőr gye 
rekek telefonon köszöntötték a! 

ünneplő szül öket. A háziasszoni 
kiváló vacsorát adott. 

ChichagM csoportunk 1970. M 
ruár 14-én este jött össze szinté: 
a csoportvezető: vitéz baranch 
Tamáska Endre szds lakásán, 
megjelentek közt csendőrbara 
honvéd bajtársak is voltak, közÜ 
lük Szondy István tüzér fhdgy· 
"pártoló tag gá" avatták s kis eso 

A vacsorát ismét a cserkészma
mák főzték és cserkészleányok 
szolgálták fel, az esten a helyi baj
társak gyüjtést rendeztek a MKCS
BK központnak a BL-re. A cser
készszövetség bő anyagi haszon
hoz jutott. A vacsora utáni táncot 
Horváth Sándor zls, csoportvezető 
és felesége nyitotta meg a "Már én 
többé csendőr káplár nem le
leszek . .. " c. csárdással, a kiváló, 

portukat "Tölgyesy Győző s7f' 
vány-csoport" -nak kere'sztelté~ 

Pittsburgi cs.oportunk 1970. fet 
ruár 14-én ünnepelte a csendörJlÍ 
pot Istvánffy László szds szép l' 
kásán, az ünnepi beszédet is a w 
zigazda mondotta. Az ünnepségr 
megjelentek az összes helybeli bI 
társak családjaikkal. A csoport\' 
zető: Kiss Sándor főtőrm bajtát 
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hireket mondott, majd felolvasta 
saját csendőrnapi versét, mely a 
,,Pittsburgi Magyarság" c. lapban 
is megjelent. Jegenyés Pál főtőrm, 
a csoport oszlopos tagja Lake Ge
neváról telefonált és így ő is részt 
vett néhánY percre a 100 km-re 
fekVő otthonából. 

BAJTARSAK, HA 

ÖSSZEJÖNNEK 

Irta: Kiss Sándor 

'társak, ha összejönnek, 
lékeznek, beszélgetnek; 

Múltról, jelenről, jövőről, 

Testületünk életéről . 
Milyen szép hallgatni őket, 

Látni őszülő fejüket. 
Beszédközben otthon járnak, 
Port1yázgatnak, meg-meg állnak. 
A szemükben múlt emléke, 
Meg-meg csillan könnynek 

gyöngye. 
Olykor csendben elhallgatnak, 
Ki tudná, hogy merre járnak? 
És kit látnak gondolatban. 
Oh' Az Isten akarata, 
Hogy most oly s,ok tereptárgy van 
És a Föld öt: kontinensén, 
... ' jdosásban, mindenüttl van 

-egy járőr, csendőr-járőr. 

Milwaukeei csoportunk 1970. 
január 31-én közös bált rendezett 
a MHBK-val, ami kiváló hangulat
ban zajlott le és kiváló anyagi ha
SZOnnal is zárult mindkét szerve
zet sz4rnára. A következő hetek-

ben magyar egyházaink lelkészei 
megemlékeztek az istentiszteletek 
keretében a csendőr hősökről és 
mártíroikról. Fogarasi József alh
dgy, csoportvezető és társai ismét 
kiváló munkát végeztek. 

Detroiti bajtársaink 1970. feb
ruár 21-én rendezték a csendőrna
pot szintén a MHBK-v:al. A megje
lent 150 fő kiválóan szórakozott 
záróráig, a csendőrasszonyok sokat 
tevékenykedtek az est sikere érde
kében. 

San Franciscó-i csendőrnap, vitéz 

Darabont Ferenc tb. fhdgy beszél 

San-franciscói csoportunk 1970. 
február 14-én rendezte az első 

csendőrnapot megalakulása óta a 
helyi magyar református egyház 
dísztermében, melyet a csendőr 

szerető lelkipásztor: Borbás Antal 
tábori főesperes úr bocsátott ren
delkezésre. Az ünnepi beszédet vi
téz Darabont Ferenc tb. fhdgy, 
csoporttitkár tartotta, ki a m. kir. 
Csendőrség óriási áldozatait eleve
nítette meg megható szavakkal. 
Borbás Antal tábori főesperes is 
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felszólalt, emlékezett ázokra a ré
gi szép idökre, mikor a budapesti 
csendör laktanyában a csendörök 
lelkigondozója volt. Felajánlotta 
további segítségét a csoport erössé 
szervezésére, mert mint mondotta, 
a testületnek az emigrációban is 
élni kell! A megjelentek közt ott 
voltak honvéd bajtársaink is, a 
nagyszerü vacsora után sokáig el
beszélgettek. 

tábori főesperes az 
asztalfőn 

Los-angelesi csoportunk 1970. 
március 28-án rendezte a csendör
napot, ahol szép létszámú ünneplö 
közönség közt megjelent Los An
geles színe-java is. Az amerikai Ci
tizens Council-t küldöttség képvi
selte. A vacsora érdekében bajtár
saink mindent belevetettek, amit 
bizonyít a szép anyagi bevétel is. 
Az ünnepi beszédet Dr. Hollády 
Ernö szds, helyi csoportvezetö 
mondotta, (a jelen BL szószerint 
közli a beszédet), amiért nagy tap
sot kapott. Ö és helyettese: Val
kay Lajos fötörm feleségeikkel kü
lönösen sokat dolgoztak az elsö 
csendörnap érdekében. 
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British-columbiai csoportunk 
tagjai szétszórtan Victóriában, 
Vancouverben és Garibaldiban k ü. 
lön-külön ünnepeltek, mert a ke. 
mény tél és nagy hó akadályozta 
az összejövetel megtartását, így te. 
lefonon keresték fel egymást. 

Edmontoni csoportunk tagjai 
1970. február 21-én meghallgattá\( 
a Zrinyi katona-rádió igen szép 
csendömapi adását, ahol abemon. 
dó: Noel Péter tb. csendör meghat6 
szavakkal emlékezett a testületre, 
annak óriási áldozataira és 
emigrációba sza,kadt csendör 
küzdelmeire, amelyet sikeres helyt· 
állásukkal eredményesen végeznek 
A Bagoly család pedig koszorút he· 
Iyezett a családfö: néhai Bagoly 
András alhdgy sírjára. 

Calgary-i csoportunk 1970. feb
ruár 14-én rendezte a csendörna· 
pot egésznapos ünnepségek kere· 
tében. Reggel testületileg misén és 
istentiszteleten vettek részt, hol 
lelkészeink megemlékeztek a 
csendör hösökröl és mártirokról. 
Utána megkoszorúzták a temető· 

ben nyugvó három csendör Baj· 
társ sírját. Este a helyi reformátuS. 
templom dísztermében gyült~ 
össze, ahol Calgary magyar elöj:" 
löségeivel és a csendör barátokka! 
fogyasztották el az ünnepi vacso
rát. Az ünnepi beszédet a csoport· 
vezetö: Szelei József szakv tartot· 
ta igen komoly felkészültséggel é5 

sikerrel. Utána átadta a közponl 
nevében Dr. Kiss Gyula szd s szá' 
mára a Szent László oklevelet é5 

Csendőmap Budapesten 

jelvényeket, Szabó Gellért hdgy 
bajtársunknak pedig a központi el
ismerő okiratot. 

Niagaravidéki csoportJunk 1970. 
február 14-én ünnepelte a csendőr
apot a szokásos helyen: a wellan
i Magyar Önképzőkörben. Jóval 

több, mint száz csendőr bajtárs, 
honvéd bajtárs és csendőrbarát je
lent meg hozzátartozóikkal. A ki
Váló disznótoros vacsorát bajtár
saink és asszonyaink főzték, ők is 
szolgálták fel. A csoportvezetö: 
Kiss Ferenc g. fhdgy üdvözölte a 
Illegjelenteket és röviden jelIemez-

te a csendömap lényegét. Czapáry 
Zoltán rep. ezds, aniagaravidéki 
csendörök apja fejtegette kiváló 
beszédében a csendörröl kialakult 
véleményét. Majd táncra perdül
tek és záróráig, valódi wellandi 
hangulatban szórakoztak. Az est 
kiváló anyagi és erkölcsi ered
ménnyel zárult. 

Hamiltoni csoportunk tagjai fel
váltva ünnepelték a csendörnapot 
a wellandi és torontói szomszéd 
városok báljain, illetve vacsoráin. 

Montreáli csoportunk 1970. feb
ruár 21-én ünnepelte a csendörna-
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pot a rk. templom dísztermében. 
A kiváló előkészítés következté
ben megtelt a terem bajtársaink
kal, hozzátartozóinkkal és bará
tainkkal. Ott láttuk Dr. Gyallay
Papp Domokost, a Kanadai Magya
rok Szövetsége elnökét, Dr. Mat
tyasoViszky-Zsolnay Miklóst, a Ma
gyar Cserkész Szövetség elnökét, 
egyházaink lelkipásztorait. Rev. 
Furák Tibor plébános m.ondott 
imát, majd a Torontóból érkezett 

nét elveszített Kálmán Tamás ez
redes bajtársunk javára 100 dollárt 
gyüjtöttek, a Bajtársi Levél és 
központi ügyvitel számára pedig 
200 dollárt adtak át az ügyvezető 
elnöknek. A csendőr asszonyok 

Montreáli csendőrnap 

ügyvezető elnök mondott ünnepi 
beszédet, belekapcsolva az emig
rációs csendőrség helyzetét. Egy
ben csendőr kiállítást is rendezett 
a hazulról hozott csendőr fegyve
rekből és szolgálati könyvekből, 
csendőr képekből. A közönség és 
bajtársaink érdeklödéssel, sokszor 
lelkesedéssel szemlélték a kiállí
tott tárgyakat. A KMSZ és MCSSZ 
elnökei igen kedves beszédekben 
fejtegették a hazai és az emigrá
ciós csendőr érdemeit. Szabó Sán
dor tőrm, helyi cso,portvezetőnk és 
derék bajtársai munkája hatalmas 
anyagi és erkölcsi sikerrel végző
dött. A tüz következtében minde-
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Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Miklós, 
a Magyar Cserkész Szövetség 

elnöke beszél 

főzték a vacsorát és ök szolgálták 
fel, lelkes tevékenységük szintén 
növelte a csendörnap sikerét. A 
müsorban csendör gyermekeink 
remekeltek szavalataikkal és zon
goraszámaikkal. A másnapi isten
tiszteleteken lelkipásztoraink em
lékeztek meg höseinkröl és mártír
halált halt Bajtársainkról. 

Torontói csoportunk 1970. ja-

nuár 31-én rendezte a hagyomá
nyos csendörbálját, telt ház mel
lett, kiváló hangulatban szórakoz
tak záróráig. Vendégeink között 
üdvözölhettünk angolokat, kana
da ikat, németeket és íreket, sőt 
franciákat is! Az írek egy teljes 
asztalt töltöttek meg. Horváth Bé
láné az ura, Horváth Béla törm 
társaságában érkezett Niagara 
FaIls-ról és felkötötte az anyazász
lóra a niagaravJdéki csoport zá sz
lószalagját hatalmas taps közepet
te, a szalag a legszebb az eddigiek 
közt és Mária asszonyunk keze
munkáját dicséri! Cigányzene és 
modern tánc-zene. Erkölcsi és 
anyagi eredménnyel zárult, hála a 
csoportvezetö: Dr. Szalontai Sán
dor g. fhdgy és rendezö gárdája 
gyakorlott munkájának. 

Az önkéntes segítőgárda 

A torontói csendőrvacsorát pe
dig 1970. február 14-én renqezték 
a "Town & Country" elökelö és 
gyönyörü különtermében csendör
kiállitással egybekapcsolva. Ven
dégeink közt üdvözölhettük a he-

lyi egyházaink és egyesületeink 
vezetöit, Ottavából vitéz Thassy 
Plávenszky Ferenc alez., Newbury
ból FIórián Gyula alhdgy bajtár
sainkat és utóbbinak szép csa
ládját és igen nagy örömünkre 
Molnár István szds-t, a clevelandi 
'CSeildör'ösiÍlád efriökét. A müsor
számok a magyarruhás Mester 
Marika konferálásával zajlottak 
le, Koleszár Mária zongorázott, 
Bodnár Borika táncolt, Siraky 
Ilona énekelt, Végh Kiára szavalt, 
iffumVlaS József htmk szds. okI. 
mérnök pedig katonadalokat éne
kelt saját zongorajátékával rend
kivüli sikerrel. Az ünnepi beszédet 
Detre Gyula honvéd fhdgy, csend
örbarát bajtársunk m.ondotta, ki 
Montreálból jött át külön erre az 
alkalomra. Beszéde a honvéd és a 
csendör egymásrautalságának pél
dáit elevenítette fel békében és 

A Horvát'h házaspár elhozta a 
Niagara vidéki zászlószalagot 

háborúban, majd emigrációban. 
Beszédét a lelkes közönség hálá
san, hosszasan megtapsolta! Fló-
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rián Gyula alhdgy bajtársunkat a 
csendőrök vas tapssal ünnepelték 
üdvözlő szavai közben, m.ert a to-

ták. A csoportvezető: Dr. Szalon
tai Sándor g. fhdgy üdvözlő sza
vaiban kitért arra, hogy a 25-ik 
emigráns csendőrnapot ünnepel
tük. Az összeomlás 25-ik, szomo
rú évfordulóján érte el vi~zont to
rontói osoportunk a megható és 
ünnepélyes csendőrnapjaínak so
rozatában a legnagyobb erkölcsi 
sikert rekord résztvevővel és az 

, ~ 

ti€: ~ 
Flórián Gyula alhdgy csaLádjával 

rontóiakna:k sajnos, nincs alhadna
gyuk! A közönség és bajtársaink 
feszült figyelemmel hallgatták a 
testvércsoportunk, a clevelandi 
'Csendőr Család elnökének \Szava
it! Molnár Istvan kliif.ejltette, hogy 
.csendőr szíve hozta Torontóba, 
mert tudta, hogy ltt kiváló bajtár
sak élnek. Ö pedig minden csend
őrt bajtársnak tekint. Mióta ő lett 
Cleveland elnöke, elhatározta, 
hogy személyes kapcsolatot keres 
a vezetőségünkkel és nemcsak bé
~ét fog kötni, hanem a szoros 
együttmüködés alapjait is lerakja 
a vezetőség ügyvezető elnökével 
közösen, hisz mindketten hazai 
barátok, évfolyam társak és a Kár
pátokban is együtt küzdöttek a 
szovjet ellenséggel szemben. A kö
zös út lesz eredményes édes ha
zánk és a csendör emigráció javá
ra! Óriási taps követte azt a pilla
natot, mikor kezetfogtak és ezzel 
az új komoly összefogást elindítot-
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Bdlogh Jenő francia ejtőernyős szds 
feleségével 

eddigi legszebb müsorral. Az elő
készítésben főtámasza volt vitéz 
Törok Bertalan v. tőrm, kinek és a 
többi rendezőnek komoly szerve
zése és bajtársi szíve volt az alap
ja mindenkor a csoport nagy sike-

reinek! 
A clevelandi Csendőr Család aZ! 

ünnepi vacsoráját 1970. február 
21-én tartott~ meg a nyugati oldali 
Kálvin teremben. A vendégek közt 
szerepelt Cleveland egyházainak 
és szervezeteinek vezetősége, aZ 
élen vitéz Magyarossy Sándor 
vezds úrral és családjával, vala' 
mint a torontói osoport~ezető: Dr. 
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Dr. Szalontai Sándor g. fhdgy, 
torontói csoportvezető megnyitja 

abált. 

Szalontai Sándor g. fihdgy és he
lyettese: vitéz Török Bertalan v
tőrm mindketten a központi veze
tőség tagjai, végül Finta Imre 
szds részvételével. A vezetőség 

ügyvezető elnöke ezalatt a m.ont
reáli csendőrnapoR vett részt. A 
müsor számok közben vitéz Török 
Bertalan tolmácsolta a torontói 
MKCSBK csoport meleg, bajtársi 

A "külföldiek" asztaia 

Udvözletét, majd bibliai idézetek
kel teletűzdeIt beszédében utalt a 

keresztényi, bajtársi szeretet és 
összefogás szükségességére. Sza
vait a bajtársi együttes lelkesen 
megtapsolta. Finta Imre színészi 
tehetségü bajtársunk pedig mókás 
történeteket mesélt a csendőr éle
téből és az újságírók eltérő tudósí
tásairól, amit harsogó kacagás 
közben sorolt fel egy gázolási 
esettel kapcsolatban. Molnár Ist
ván szd s beszédében szintén me
leg szavakkal köszöntötte a toron
tói bajtársi küldöttséget, majd ki
fejtette, hogy a clevelandi Csendőr 
Család 10 éves évfordulóját ün
nepli, e hosszú idő alatt 10.000 
dollárt küldtek segélycélokra idős , 

beteg és nehéisorsú bajtársaiknak, 
főleg az Óhazába. Szavait nagy 
taps és elismerés követte. A cle
velandi Bajtársak nagyot alkottak 
a segítőkészség terén s nemes 
munkájuk eredményeire valóban 
büszkék lehetnek! 

A m. kir. Csendőrség 89-ik szü
letésnapján, a 25-ik ~igráns 

csendőrnapön pedig megállapíthat
juk, hogy a csendőr szellem nem
csak él, hanem erősebb világszer
te, mint valaha! A központi veze
tőség tiszteleg a Csendőr Család, 
valamint Csoportjainak kiváló 
munkája előtt! 

A magyar nemzeti sajtó szintén 
velünk ünnepelt 1970. csendőrnap
ján. A torontói Magyar Élet nem.
csak meghívóinkat közölte, hanem 
szép, hosszú cikkben számolt be 
a torontói csendőr ünnepségekről. 
Köszönetünk a csendőrbarát lap-
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tulajdonosnak: László András Baj
társunknakl A clevelandi "Szit y-

, tyakürt" csendörn~i számában a 
közi$lert csendörjárör fénykép 
meUett kinyomtatta Haj-as István 
híres "Kaikastollasok" c. versét. 
A "pitt1sburgi Magyarság" a MK
eSBK jelvény alatt hozta vitéz oa
ranchi Tamáska Endre szds "Első 
csendörnapom" c. megható írását 
és Kiss Sándor fötörm ünnepi ver
sét. A montreáli "Magyar Hírlap" 
Székely-Molnár Imre tollából egy 
partizánvadásZ csendorörmester 
történetét mesélte el. A youngs
towni "KatoUkus Magyarok Va
sárnapja" és a honvéd bajtársaink 
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lapja, . a ' müncheni "Hadak.. Útján" 
szintén hoztak megemlékeZést és 
üdvözöték az emigráns cSEmdörö
ket ünnepük alkalim~ból. A mün
cheni "Nemzetőr" pedig "Fényes
ség egy ruszin falu felett" c. kár
pátaljai cikkben visszavitt bennün
ket a boldog békevilágba, hol a ki
rálymezei csendör örsparancsnok 
és az -örse 1903-ban egy rejtélyes 
repülö csészealj ügyében nyomo
zott, mely magáával vitte a falu 
Petrovszky Ivánját. 

Csendör szeretettel köszönjük 
a magyar nemzeti sajtó írásait ün-

nepünkönl 

AZ EMIGRÁNS M. I(IR. 
CSEND'ŐR LAI(TANY A 

Gondolata többször felmerült, de 
megvalósítása elmaradt. Az emig
ráns csendör gondjai, saját otthona 
fenntartása, az új hazában való 
megkapaszkodással járó minden
napi kemény munka elterelte a fi
gyelmet. 

Mióta a MKCSBK vezetése Kana
dába kerűlt, a gondolat tovább fog
lalkoztattá a . vezetöség tagjait. So
kan az ruSA-ból és Kanadából biz
tatták it vezetöséget, hogya küi
döttségi alapot ingatlanba fektes
Sék, hogy a pénz értéke ne vesszen 
el az infláció következtében. Saj
nos, kis összeget nem lehetett in
gatlanba fektetni. 

1970. tavaszán váratlanul új for
dulat következett be a véletlen se
gítségéveL Az ügyvezető elnök 
munkahelye szomsz~dságában, az 
etobicokei városháza mellett ame
rikai gyorsasággal felhökarcoló 
nött ki a földböl, híre jött, hogy 
öröklakásoknak készítik, minden 
lakás megvehetö, szinte hihetetlen 
alacsony lefizetéssel és egyh ar
maddal olcsóbb áron, mint bárme
lyik ház Torontó környékén . 
. Az ü. elnök azonnal elhatá

,rozta, hogy saja1: ' költségén és sa
ját részére imegvesz egy ilyen örök-

Az eszmei ,emigráns csendőria 

tanya épülőben 1970 júniusában 
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lakást s abból 3-4 helyiséget fel- sére sem elegendő a pénz érték
ajánl a MKCSBK céljaira a MK- romlása, valamint az áre!melkedé
CSBK központi iroda, a Bajtársi sek következtében. Az új kis há-

- Levél szerkesztősége, a csendőr zak ára ma 30.000 dollámál kez
múzeum és átvonuló szállás ré- dődnek. Ezen kényszerítő körül
szére, ha ezeknek berendezésében mények hatása alatt a vezetőség 
a vezetoség tagj'ai, csoport jaink és úgy határozott, hogy miután az in
áldozatos bajtársaink anyagi támo- gatlanvá'sárlást nem tudja megva
gatásban részesítik. lósítani, a fenti összeggel elősegí-

Az 1970. április 26-i vezetőségi ti egy olyan tervnek a megvalósí
gyü1ésen az ügyvezető elnök is- tását, mely egyaránt szolgáI
mertette ezt az elgondolást és a ja Testü1etünk múltját, emigráns 
vezetőség tagjai egyhangú lelke- jelenét és jövendőjét, mindezeknek 
sedéssel állást foglaltak a terv ki- dokumentálását, ezért a fenti ösz
vitelezése mellett. szeget a központi vezetéshez szük-

Az 1965. január l-én kelt bizal- séges segMletek, berendezések, a 
mas vezetőségi körlevél utolsó BLswkesztéséhez és postázásá
előtti bekezdése a küldöttségi alap- 1loz még hi'ári'Yzó technikai felsze
pal úgy intézkedik, hogyha 1970- relések és a nruzeumi ' bútorzat 
'ig"'iiem történik változás szü1őha- (polcok, üvegszekrények, állvá
zánk életében, akkor az összegyü1t nyok stb.) bereIideZése érdekében 
pénzből ingatlant veszünk. A kör- azügyvezető eiTiÖk rendelkezés é
levél kibocsátásakor abban re- re bocsájtja. Ö kötelezi magát, 
ménykedtün'k, hogy legalább 5000 hogy a péiiZílovafordításáról a be
dollár össze fog gyülni. Azonban költőzéstől számított egy éven be-
6 év alatt csk $ 1.860. összeg érke- Iül a vezetőségnek beszámol, illet
zett be erre az alapra. Ez nemhogy 'Tea pénzen vásárolt közöS va
házvételre, de még annak lefizeté- gyont a vezetőség tagjainak be 

Gyűlnek a múzeum csendórkincsei 
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fogja mutatni. Egyben kötelezi nök azonnal cselekedett, a megki
magát, hogyabeszerzett tárgyak- vánt összeget egy hat szobás örök
ról leltárt készít, mert azok nem lakás céljaira lefizette, az adás-vé
az ő, hanem a MKCSBK tulajdo- teli szerződést aláírta, ezzel köte
nát képezik. Ugyancsak egy má- lezte magát, hogy az öröklakást sa
sik leltárt készít a ~uzeumj tár- j át j ából törleszti. 
gyakról is. Egyben azonnal hozzáfogott az 

Az ügyvezető elnök azonkívül esZmei laktanya terveinek elkészí
kötelezi magát, hogyabeköltözés téséhez. Beköltözés után közpon
után számított 30 napon belül ti iroda és raktár, csendör muze
végrendeletben kifejezi, hogya lel- um és csendőr átvonuló szállás 
tárakban szereplő tárgyak a MK- születik. Utóbbiba ingyenesen min
CSB1Ct.úlajdonát képezik és ezek denkor szívesen látott vendégek a 
halálaesetén nem képezik hagya- Torontóba látogató csendőr bajtár
ld-eljárás anyagát. - sak és hozzátartozóik. Ezzel a le-

Arra az esetre, ha az ügyvezető hetőséggel szorosabbá válik a baj
elnök akár halál, vagy betegség, társi élet és a nagyvilágon szét
vagy más határozat alapján meg- szóródott csoport jaink kapcsolata. 
válna a központi vezetéstől, vagy A lakáshoz modem konyha, 3 há
a BL szerkesztésétől, vagy a mu- lószoba, 2 fürdőszoba és erkély, 
zeum őrzésétől, a vezetőség a MK- kint park csatlakozik. Igy az ügy
CSBK anyaga felett késöbb, de vezető elnök a közösségért vállalt 
legkésőbb az eszmei laktanya meg- munkáját változatlanul foly ta that
nyItásakor fog pontos határozatot ja, az eszmei laktanyát úgy rende
hozni. zi be, hogy az mindenkor mind a 

Hogy az ügyvezető elnök: vitéz magyar, mind a külföldi látogatók 
Kövendy Károly szds, a rendelke- felé a legkiválóbb magyar és 
zesere fordított összeget arra a csendőr propagandát szolgáltassa. 
célra fogja fordítani, mint amire A küldöttség gondolata sem 
kapta, garancia eddigi és jelenlegi szünt meg, az elmúlt években a 
munkássága, fanatikus magyarsá- küldöttség tagjainak zöme Észak

és csendörszeretete és az a bi- aJmerika földjéröl Európába tevö
,10m, amellyel az adakozó baj- dött át és változatlanul várja az 

társak eddig is kitüntették adomá- idök parancsát. A küldöttségi 
nyaikkaI. alapra ezután is érkező adomá-
~. ~_e.zetőség tagjai a gyülés nyokat az alap kezelője változat

aIatt a fenti feltételeket írásb a fog- lanul bankba helyezi el. 
~ták, a részletes megállapodással Az időt tovább nem húzhattuk, 
~vezet2_ség minden egyes tagját ábrándokat nem követhettünk. A 
~átták. meglévő reális adottságok alapján 

A gyülés után az ügyvezető el- cselekedtünk az összeomlás után 
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25 évvel és megszti1etett az emig- A Vitéz Rendnek felajánlottuk, 
ráns eszmei m. kir. Csendőr Lak- hogy a vitézi muzeumot is elvállal
tanya! Az üg"yVezető elnök már juk a csendőr múzeum épületében 
emigrációja kezdetétől gyüjtötte a és éppen azzal a szerető gondos
csendőr emlékeket, okmányokat, kodással vesszük körül, mint a 
képeket, fegyvereket és egyéb do- magunkét, hisz a vezetőség két 
kumentációs anyagot, most ezek tagja a Rendhez tartozik, a vitézi 
tisztességes elhelyezést találnak! múzeum gondjainak vállalása egy-

A B 'tá . L él ább' kb ben a katonaeszmény és a hősi vi-aj rSI ev a tov la an ., . 
állandó tájékoztatást hoz a lakta- lágnézet szolgálata IS. A VItéZI 

áról é t fé ké kbe 
. b Rend ezer német márkát szavazott 

ny s az ny pe n IS e- o. 

. . .., meg a csendor laktanya számára 
m~tatJuk. A beJá:at~n belul kltesz- (kb. $270.) és ide küldik a vitézi 
szuk a hazulról Jól Ismert Magyar kl ék t K" .. "'k R d k ' 
K' ál 'C dO. Lak ál' ere y e , oszonJu a en 1-

Ir yl sen or tanya ov IS, ló ' tá tá át' , , magas anyagI moga s . 
szent koronás, nemzetI clffieres zo- ~ 
mánctáblát! Alatta üveg alatt be- Meg kell emIékeznünk egy név-
keretezve örökít jük meg mind- telen csendőr őrmester Bajtársunk
azon csendőr bajtársunk, barátunk ról is, ki a laktanya céljaira egy
és közület nevét, akik a küldöttsé- maga $215, összeget küldött azzal l 

gi alapra és újabb felhívásunk alap- a megjegyzéssel, hogyha ő is bele
ján a laktanyára adományaikat be- tartozik a 100 meacénás közé, 'kül
küldték, Ezzel , tartozunk az igaz- di a saját részét és reméli, hogy a 
ságnak és a történelemnek! többi 99 is hasonlóan cselekszik! 

Az ügyvezető elnök 'egyben nagy Köszönő levelünket könnyes 
anyagi gondokat is vállalt magára, szemmel írtuk, hisz ezen maga tar
mert lefizetés mellett a bútorzat tásával az önzetlenség magas pél
beszerzése jóval többe kerül, mint dáját adta! 
a rendelkezésére bocsátott Összeg, Az eszmei csendőr laktanya l ------Igy az emigráció közismert 100 1971. kora tavaszán megvalósul és' 
áldozato s csendőr bajtársához for- a MKCSBK központ )ffiunkáját vál
dult anyagi támogatásért, Tette ezt tozatlan igyekezettel folytatja. Ad
abban a tudatban, hogyha önzetle- dig is azonban sok egyéb anya{.j 
nül dolgozhat hosszú időn át a gond akad: képkeretezések, az át ' .. 
csendőr es~méért, akkor kérhet is! vonuló szállás ágynemüje, a "múze-

A csendőr meacénások megértet- um és üvegszekrények világító 
ték, lapzártáig az eszmei laktanyá- berendezése stb. stb. Az emigráns 
ra további $1.060 összeg folyt be laktanyára szívesen veszünk to
áldozatos bajtársainktól. Több vábbi adományokat mindazoktól, 
csoportunk jelezte, hogy a lakta- kiktől eddig nem kértünk! Sőt szí· 
nyáért gyüjtésbe kezdenek. vesen fogadjuk a többi magyar 
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szervezetektől és egyháminktól is, 
bisz az emigráns csendőr eddig so
kat áldozott nekik anyagiakban, 
önzetlen munkában és erkölcsileg 
is mellettük állt. Most a szükség 
számunkra kér jó szívvel adandó 

éves 
csora la legszebb és legsikerültebb 

volt Toronto történetében! 

segítséget, hogy a laktanya mie
lőbb üzetmbe kerülhessen. 

Az adományokat "laktanya" 
megjelöléssel, "MKCSBK" Hunga
rian Veterans, P. O. Box 65, Isling
ton, Ontario, Canada címre kér
jük. 

Az eddigi megértő, nemeslelkü 
adakozók előtt a vezetőség tiszte
leg! 

A cl.evelandi Csendőr Csdlád elnöke 
és a központi vezetőség ügyvezető 
elnöke kézfogása megteremtrette 

az emigráns békét 
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II 

II 

HíREI{, I{'ÖZLEMÉNYEI{, 
SZERESZTÖIÜZENETEK: 

Sokan még gyerekek voltunk, 
de jól emlékszünk arra az óriási, 
veszélyes, de Isten segítségével si
keres válllalkozásra, amit az óce
ánrepülő Endresz György hajtott 
végre 1930. július 15-16-án! A 
,Justice for Hungary" nevü egy
motoro s repülőgéppel, Magyar 
Sándorral átrepülte az óceánt 
New York-ból felszállva Párisig 25 
óra 40 perc alatt. A sajtó szerte a 
világon napokig ünnepelte ,a bátor 
pilótákat, kik erre a vakmerő ki
sérletre vál[alkoztak hazájukért! 
Mindkettőjüket Horthy Miklós vi
tézzé avatta. Endresz György 
1932-ben a római óceánrepülő 
kongresszusra utazott, gépe a le
szállás előtt lezuhant, bátor piló
tája szörnyethalt. A hálás magyar 
nemzet Budán teret nevezett el 
Endresz György emlékére, a k~
munisták leszedték a táblát: nekik 
nem kelll igazság, nekik csak pro
letár nemzetköziség kell s le írták 
a trianoni határokon túl pusztuló 
négy millió magyart. 

* A gyászos trianoni "béke" utáni 
időkben az angol politikusok nyi
latkoztak, Lloyd George a követ
kezőket mondotta: - "Minden 
adat, amit a béketárgyalások alatt 
szövetségeseirrktől kaptunk, ha
zugság és hamisítás volt: dönté
seinket hazugságokra alapítot
tuk". 
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Wintson Churchill pedig így nyi
latkozott: - "A Dunamedence po
litikai egységének megbontása va
lóságos katasztrófa! Az ujonnan 
létesített államok a függetlenség 
elnyerés ével a szenvedések oly so
rozatát ismerték meg, amit a teo
lógusok és a régi költők a poko 
l"észére tartottak fenn ... ". 

Mártir hercegprimásunk: Mind
szenty József 1945 őszén pedig a 
következőket hírdette szentbeszé
deiben: - "A történelem tanusá- I 

ga szerint is: minden rossz jóra 
fordulhat és fordul, ha a jóban, 
becsületesben hiszünk, abban 
bízunk, mellette hüségesen kitar
tunk és érte imádkozunk!" 

* A kiváló, nemzethü magyar lap, 
a Pittsburgi Magyarság megsze· 
rezte a hirhedt pittsburgi csehszlo
vák egyezmény fotokópiáját. Az e: 
gye~mény szerint az amerikai szlo
vák liga, a cseh nemzeti szöVietség 
és a cseh katolikusok szövetsé 
megvitatták Masaryk professzo' 
jelenlétében a csehek és szlovákok 
egyesülését egy független Csehor
szágban és S~ovákiában, a szlová
koknak saját kormánya, parla' 
mentje és bírósága keH legyen, hi
vatalos nyelv a szlovák, a cseh' 
szlovák állam köztársaság lesz és 
demokratikus stb., stb. Az "egyez' 
mény"-t II cseh és 18 szlová!< 
amerikai egyesületi és egyházi ve-

zető írta alá, a naiv, Európát nem 
ismerő amerilreiak a tervet elfo
gadták és támogatták. A fenti 
megállapodás 1918 május 30-án 
kelt. 

Ma, 1970-ben mi amerikaJÍ és ka
nadai magyarok hány száz magyar 
szervezet, egyesület és egyházkös
ség nevében írhatnánk alá hason
ló, de igazságon, megdönthetetlen 
statisztikán alapuló és népszava
zással alátámasztható egyez

ényt? 

* Köztudomásu, hogy az 1945-ös 
összedmlás után mind Németor
szágban, mind Ausztriában a meg
szálló hadseregek a m. kir. Csend
őrség egyes alakulatait saját szol
gálatukba állították. Itt közread
juk az amerikai hadSereg ,,315th 
P. A. Bn. APO 80, US Army" n)'IÍ
latkozatát és igazolványát, melyet 
a csendőr bajtársainknak adtak: 

l. Május 5-től 1945 szeptembe: 
rig a m. kir. Csendőrség Ehrenfeld
ben, Ausztriában minden alkalom
mal teljes együttrpüködéssel és se
gítséggel támogatta a fenti alaku
latot. Segítségük által sok adódó 
mblémát, nehézkes esetet sike

'rült megoldanunk, Imelyek fel me
rültek Ausztria korai megszállása 
idején. 

2. A m. kir. Csendőrség tisztjei 
és legénysége a rájuk bízott rend
fenntartási feladatot a leglelkiis
?Ieretesebben végezték és ezzel 
Igen nagy mértékben hozzájárul
tak a rend és béke fenntartás ához 
területünkön a polgári és menekült 

lakosság körében, valamint a volt 
német hadifogJyok között. 

3. Ezáltal a m. kir. Csendőrség 
tisztjei és legénysége a legkritiku
sabb idökben voltak nagy segítsé
gükre, amivel kiérdemelték a lehe
töséghez képest támogatásunkat és 
előnyben való részesítésüket az 
amerikai hadsereg részéröl. 

AJáírás: Ovid E. Scott örnagy, a 
315-ik P. A. zászlóalj segédtiszt
je." 

Ezidőben a szovjet hadsereg ál
tal elfog,Jalt hazánkban az akasztó
fákat ácsolták a csendörségnek és 
népbírósági dajkamesékkel tapos
ták a kakastollat. A fentihez ha
sonló elismeréssel adóztak az ame
rikaiak a traunfalli csendörkerület 
ezredes parancsnokának és két 
évig hasonlóan nyilatkoztak az an
gol katonai parancsnokság tagjai 
is a galántai csendör zászlóalj de
rék tagjainak Hildesheimben. S 
ma az összeomlás 25-ik évfordu
lóján büszkén elmondhatjuk, hogy 
a nyugatiak véleménye a m. kir. 
Csendörségröl ma is változatlan! 

* Tarr Antal főtömt, volt bajai 
örsparancsnok, ki Dunapatajról 
nősült, két gyermek édesapja, 
1945 utáni idökben eltünt öccse, 
az ausztráliában élö Tarr Béla a 
mai napig sem tud bátyáról sem
mit. Tarr Antal fötörm neve a leg
régebbi nyilvántartás unkban sem 
szerepel, valószinü, nem is jött 
nyugatra. Otthon élö hozzátarto
zói sem tudnak róla. Kérjük baj
társainkat, közöljenek azonnal 
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minden hírt, ami Tarr Antal fő
tőnn-ről az elmúlt 25 év alatt tu
domásukra jutott. A híradásokat a 
MKCSBK központba kérjük. 

* A kiváló katonaíró: Dr. Füry La-
jos legújabb könyve, az "Ördög 
lakomája" nemrég hagyta el a 
nyomdát. Az örökértékü huszár
történetek szerzője legújabb köny
vében a csendőrökről is többször 
megemlékezik, többek közt a kö
vetkezőket írja: - "Ott van a vi
lág legpompásabb csendőr szerve
zete, azoknak a feladata, hogy a 
kémeket, beszivárgókat, a kom
munistákat ~efogják." - Az 1944-
es frontbeszámolók közt hossza
san ír a kárpátaljai szovjet partizá
nok felszámolásáról , melyet a 
csendőrség tökéletesen hajtott 
végre. A következőkben a tiszavé
delemben említi a csendőröket: -
"Szolnok alatt az elsö vonalban 
csendőrök ássák be magukat" . -
Csendőrbajtársak, vegyétek meg 
Füry Lajos könyveit, a katonaesz
ményt s a csendőrigazságot szol
gáljátok vele! 

* A nagy sikert elért angolnyelvU 
"Justice for Hungary" könyv után 
a Turul Szövetség derék tagjai 8 
szín nyomásban kiadták Torontó
ban a régi Teleki féle nemzetiségi 
térképet is eredeti nagyságban. A 
térképet kipostázták az angolnyel
vü világ összes politikusának, kor
mányának, diplomatájának ingyen, 
magyar nemzeti propaganda céljA-
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ból. Támogassuk őket a térkép 
megrendelésével: ára 2 dollár, cím: 
Hungarian Turul Society, P. O. 
Box 67, West Hill, Ont. Canada. 

* Gyógyulást, betegségből való mie-
lőbbi talpraállást kivánunk a kö
vetkezőknek: 

Vitéz Király Gyula ezds Sao 
Paulóban 1969 őszén súlyos kime
netelű és ~élesztendeig tartó tüdő
gyulladásban szenvedett, mine 
következtében látását is szinte el 
veszítette. Betegsége 1970 tava
szától a javulás útján halad. 1970 
augusztus 20-át már bajtársai közt 
töltötte. 

Kovács Ferenc őrgy a központi 
vezetőség népszerü elnöke, 1970 
májusában enyhe agyvérzéssel 
kórházba került, minek következ
tében jobb oldala megbénult és be
szélőképessége is csökkent. Az ősz 
folyamán állapota erősen javult. 

Halmos Kálmán alez 1970. júliu
sában igen súlyos kimenetelű tü
dőgyulladást szenvedett, majd k o- . 
molyabb operáción esett át, lap
zártakor még kórházban tartózko
dik. 

Róth Béláné, Róth (Tóth) Béla 
őrm felesége Frankfurtban 1970. 
októberében i$leretlen belső gyul
ladással kórházba került, hol ma
gas Ilázzal küzködik. 

Gérus Istvánné, Gérus István 
őrm felesége 1970. márciusában 
erős rosszuHéttel és belső zavarok
kal ápolás alatt állott a hamiltoni 
kórházban. 

Lengyel BétUnt alez-t tüdőgyul
ladással kórházba szállították 1970 
tavaszán, majd megoperálták Né
metországban. 

Bagoly Andrásnét, Bagoly And
rás alhdgy özvegyét trombózissal 
szállít ották kórházba a kanadai 
Edmontonban 1970. májusában, 
állapota javul. 

Deák István tőrm-t szívroham
mal szállították kórházba Frank
furtban, majd hosszú időt töltött 

német üdülőben. 

ata József őnnn szintén szívro
hammal került kórházba Roubaix
ban, Franciaországban, azóta 
egészségügyi szabadságon van. 

Várhalmos György főtőrm sú
lyos asztmával és enyhe agyvér
zéssei állott kórházi kezelés alatt 
Sao Paulóban, Braziliában, bal ol
dala megbénult, állapota azóta 
erösen javult. 

Kálmán Tamás ezds Montreál
ban három béloperáción esett át, 
állapota javul. 

Sallós Ferenc főtőnn a francia
országi Lourdes-ben tartózkodott 

O tavaszán, hol a gyógyfürdő 
en használt, állapota javul az 

öregotthonban. 
Fogarasi Józsefné, Fogarasi Jó

zsef alhdgy felesége súlyos operá
eiOn esett át az amerikai Mil
Waukee-ben. Gyógyulása alatt le
esett pincelépcsÖIl és elött a me
dencecsontja, hosszú időre ismét 
k6rházba került. 

Garay Ferenc őnn-t béldagana-

Fórika Péter őrmester 1914-ben 

tokkal szállították kórházba 1970 
októberében, megoperálták s álla
pota erősen javul. Betegségét elő
zően nikkelgyári fertözés okozhat
ta. 

Varga Lajos tör,m máj és epeba
jokkal került kórházba Chicagó
ban. 

Torma Vince önn tüdörák tüne
teivel került kórházba Chicagóban. 
Allapota súlyos. 

Dr. Csik Diodor szds-t szinte 
tragikus közlekeQési baleset érte 
Buenos Airesben, az autóbusz lép-
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csöjén utazott és a busz nekivitte 
egy villamososzlopnak. Súlyos kül
sö és belsö zuzódásokat szenve
dett, medencecsontja megrepedt. 
Hosszú kórházi ápolása után man
kóval jár. 

Tarnóy Gyula fhdgy-ot gépko
csibaleset érte aNiagaravidéken, 
az amerikai oldalon 1970 júliusá
ban. Koosija egy oszlopnak rohant 
és összetört, öt külsö zúzódások 
érték, az elsösegély után a kórház
ból hazaengedték, azóta felgyó
gyult. 

Borka Ignác őrsvezető, a gyulai 
lovas őrs parancsnoka 1905-ben 
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vitéz Halmy Józsefné, vitéz 

my József ezds felesége 1969 szep· 
tembel'ében csipöcsonttörést szen, 
vedett, hosszú kórházi ápolás és 
gyógykezelés után állapota javul, I 

Perédy Jakab örgy 1970, febru· 

ár 13-án Montreálban operáci6n 

esett át, állapota örvendetesen ja· 

vul. 

Kerkápoly Mi/án szd s Torontó· . 

ban 1970. november közepén bél, 

operáción esett át, állapota javul. \ 

A veszprémi őrs 1929-ben, a jobb 
szárnyon Pozsgay Ferenc alhdgJ 

és Serényi István fótőrm 

t 
HALOTTAINK: 

szakács Sándor szakaszvezetö 
1970. március 20-án veseoperáció 
következtében Franciaországban 
meghalt. Temetésén Csala Gyula 
szakv mondta a búcsúbeszédet, 
utolsó utjára szintén csendör baj
társai kisérték: Németh István, 
Csányi József, Jámbor János és 

réd Vince szakv-ök. 
losvay Ernő alezredes az auszt

riai Klagenfurtban rákbetegség kö
vetkeztében, több súlyos operáció 
után 1970. február 18-án elhunyt. 
Holttestét elhamvasztották és Ma
gyarországra vitték. 

Körmendy Árpád g. alezredes 
73-ik életévében a németországi 
Rheinbrohl-ban 1970. május 19-én 
szívroham következtében váratla
nul elhunyt. Temetése május 22-
én történt rokonai, barátai, csend
ör bajtársai és tisztelöi részvételé
vel. 

Szombathelyen született 1897-
ben, felsökereskedelmi érettségi és 

skedelmi akadémiai tanulmá
i után bevonult a 83. cs kir. 

'alogezredhez, a harctéren 25 hó
t szolgált, ott több vitézségi 

et érdemelt ki, meg is sebesült. 
O. február 15-én vették fel a 

" dörséghez és ;megszakítás nél-
~ szolgált a II. világháború végé
Ig, mint gazdászatkezelési tiszt, 
OSztály gh. fönök, a nagyváradi 
tan-Zászlóalj gh. fönöke, B. M. XX. 
eléSadótiszt s végül, mint hévizi 

Körmendy Árpád g. alezredes 

{örmendy Árpád g. alezredes sírja 

gyógyfürdö gondnok. 1928. nov 
22-én házasságot kötött Táby Ilo
na úrhölggyel, Árpád fiuk 1930-
ban született, ki jelenleg a wolfs
burgi Volkswagen autógyárban 
okl. gépészmérnök és tervezö. Er
dély felszabadulása után újbói be
rendezte és kiválóan vezette a 
nagyváradi tanzászlóalj anyagi hi
vatalát, legutóbb, mint a hévizi 
csendör fürdö gondnoka, abeutalt 
betegek és üdülök nagy megelége
désére, hozzáértéssel dolgozott. Az 
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összeomlás után taxisoförként ke
reste kenyerét Németországban. A 
MKCSBK-nak születése óta volt 
áldozatos, értékes tagja és mun
kása. Halála épp oly szerény és 
csendes volt, mint élete, felesége 
karjaiban, a hirtelen házhoz érke
zett orvos jelenlétében hunyta le 
szemét. Otthoni kiváló szolgálatai
ért Horthy Miklós kormányzó a 
Dicsérö Elismeréssel tüntette ki. 
Egyenruhájában temették el, sirját 
elborították a virágcsokrok és ko
szorúk, köztük a MKCSBK zöld 
fenyökoszorúja, nemzetiszinü sza
lagján "Szeretettel Bajtársaid" fel
irattal. 

felsöbátkai Dr. Bátky Kázmér 
százados 59 éves korában a n(;met
országi UnteI1hacltingban 1970. au
gusztus 21-én hosszú betegség 
(fehérvérüség) után meghalt. Te
metése ugyanott zajlott le igen 
nagy részvét mellett aug. 24 .. én. 

1911-ben született a komárom
megyei Kocs-on, gimnáziumi érett
ségi után jegyzögyakornokként 
dolgozott és folytatta jogi tanul
mányait, közben 1932-33.,ban ka- . 
tonai szolgálatot teljesített. 1936 
januárjában doktorált és elnyerte 
a jogi és államtudományi doktori 
cimet. 1937. január 1-én lépett a 
m. kir. Csendörség kötelékébe, ta
nulmányait a Ludovika Akadémi
án és a budapesti csendör lakta
nyában folytatta. 1938. dec. l-én 
avatták, (mint hivatásos tiszt a köz
lekedési osztálynál, szolgált, utol
jára Désen, mint közlekedési 
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szárnyparancsnok. Kiváló bajtárs I 
volt, mind alárendeltjei, mind elöl· j 

járói szerették és becsülték. Az, 
összeomlás után a csendör közle
kedési osztály alaku alta ival az Inn 
melletti Müncham községben tele· 
pedett le. Nem tétlenkedett, cipé 
mühelyt nyitott és a ci,pészszaJ{· 
mában komoly gyakorlatra tett , 
szert. Késöbb Rheinbrohlban szál, 
lító vállalatot alapított. Késöbb a 
Volkswagen és az Opel autógyá' 
rak képviselöje volt. Utoljára 
Münchenben egy svájci cég kiren' 
deltségét vezette. Egyre erösödő 
betegsége miatt a munkát koráll 
abba kellett hagyja, igen sokat 

szenvedett. A bajtársi összejövete
}eket szorgalmasan és lelkesen lá
togatta, A MKCSBK-nak hüséges, 
áldozatos tagja volt, ahol csak le
hetett, mindenütt segített. 

Temetésén özvegye, gyermekei, 
veje, unokája, rokonai, barátai és 
csendör bajtársai vettek részt. A 
MJ{CSBK hatalmas koszoruja a sir 
fi)helyén feküdt a gyászoló család 
koszoruja mellett. Személyében az 
egyik legértékesebb csendör baj
társunkat veszitettük el. 

Dr. Láncz Imre százados, az uj
. 'éki nyomozó osztály utolsó pa

csnoka 1970. márciusában az 
Úhazában elhunyt. 

A "Hadak Útján" közlése sze
rint a németországi Beratzhausen 
községben meghalt vitéz Csóka Já
nos fötörzsörmester 86 éves korá
ban, utoljára _a zalaegerszegi osz
tály segédmunkás a volt, egyenru
hájában temették el. 

Az "Egyesületi Értesítő" közlé
se szerint 1970. február 14-én hosz
szú betegség után Debrecenben el
hunyt Eperjessy István g. alezre
des. A csendör tiszti tanfolyamok 
tanára volt, egyben elöadótiszt a 
B. M. XX. osztályán. 

Tóth József törzsörmester, mint 
'lhoszmunkás, szívrohalm követ

keztében kaszálás közben az Úha
Zában meghalt. 

Kapor Aurél g. alezredes Mis
kolcon, az Úhazában elhunyt, az 
ÖSszeomlás elött a miskolci gazdá
Szat közigazgatási hivatal fönöke 

'~loA 

Körmöczy Nándor g. százados 
1970. október 8-án féléves szenve
dés és sulyos operáció után rákbe
tegség következtében Seattle-ben, 
(Washington), tuSA, elhunyt. Ham
vait helybeli rokonai elégették és 
Magyarországra küldték, hol a rá
koskereszturi temetöben helyez
téj{ örök nyugalomra fivérei és ó
hazai rokonai. 

Körmöczy Nándor g . százados 

Mint képzett csendör gazdá
szat-közigazgatási tiszt különféle 
elit beosztásokban szolgált, utol
jára a galántai csendör zászlóalj 
gh. fönökeként. Ilyen minőségben 
kerül Galántáról az ostromlott fö
városba és mindennel elátta a 
Csepel szigetén harcoló l. zlj-at. 
Szovjet fogságba esett, majd inter
nálták. 1956·ban jött nyugatra, 
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azonnal felvette a kapcsolatot a 
MKCSBK-val. Uj-Zealand-ba ván
dorolt ki és az írógép müszerészi 
szakmában dolgozott. Uj-zealand
ból a 60-as években az USA-ba 
költözött és Seattle-ben, a Csen
des óceán partján írógép-szaküzle
tet nyitott. A néger garázdálkodá
sok öt sem kimélték, üzletébe 
többször betörtek, azonban hely
ben lakva támadóit mindenkor ki
üldözte. Kiválóan áldozato s baj
társ volt, a központ céljaira min
denkor bökezüen áldozott, sok 
klissét csináltatott a BL számára, 
a központot csinos cim.eres levél
papirral látta el és egy modern le
vélsokszorosító gépet is ajándé
kozott az ügyrnenet megkönnyité
sére. Régi barátaival, alárendelt
jeivel szoros kapcsolatot tartott, a 
british-columbiai csoportunkhoz 
tartozott. Emigráns érdemeiért 
1969-ben Szent László lovagj ává 
avatták. Betegsége jelentkezése
kor nem ment orvoshoz, vasszer
vezetében bízott. Miután állandó 
láz kinozta, felülvizsgálatra küld
ték s megoperálták. Halála keserü 
és sulyos veszteségünk. A végzet 
63 éves korában ragadta el. 

Torma Vince örmester 1970. ok
tóber 15--én Chicagóban rákbeteg
ség következtében hosszú szenve
dés után elhunyt. Betegsége elsö 
jelei 1969 késö öszén jelentkeztek, 
a gyomrát fájlalta. A kórházi ki
vizsgálás nem talált hibát. 1970. 
nyarán fájdalmai fokozottan jelent
keztek, szeptemberben újból kór
házba vitték és tüdején a szíve felé 
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rákos daganatot találtak. A gyógy. 
kezelés nem használt, állapota 
napról-napra romlott és a kórház. 
ban meghalt. Temetése október 
17-én történt a chicagói Szent Jó. 
zsef temetöben, a szertartást Dr, 
Magyar József Ik plébános végez. 
te. Legalább 100 barátja, bajtársa 
állta körül sírját, koporsóvivöi ~ 
voltak: vitéz Horváth Árpád szd s ~ , 
Istvánffy Lörinc szds" Horváth 
László ftörm, Jegenyés Pál fötörm, 
Kiss Sándor fötörm, Varga Lajos 
törm, Iski János törm, Vida Jó. 
zsef örm, Németh József örm 
Papp István örm. A bucsúbeszé 
Kiss Sándor fötörm" chicagói csa· 
portvezetönk mondotta rendkivüli 
meghatódottsággal. Torma Vince 
népszerü és kiváló Bajtárs volt. 

Tátrafy István alezredes 1968, 
december 18-án Pécsen 74 éves 
korában meghalt, hosszú betegség 
és szenvedés után, cukorbaj okoz· 
ta halálát. 

Tassányi Józsefné, Tassányi Jó· , 
zs ef fötörm felesége rövid beteg· j! 

ség után Sydneyben, Ausztráliá· 
ban 1970. augusztusában elhunyt .. 

nemes Róth Egon, a montreáli 
csendörbajtársak igaz barátja, 
Szent László lovagja, 1970. már· 
cius 19-én elhunyt. Temetés 
résztvettek a montreáli csendöröK', 

Danó Sándor t. honvéd szakasZ
vezetö, a torontói csendörök ba
rátja, hajdani Héjjas gárdista, a 
Nemzetvédelmi Kereszt és a finn 
Fehér Rózsa Rend lovagja Torontó
ban, 1970. jan. 25-én hosszú beteg
ség után elhunyt. Koporsóját a 

borította, tem.etésén 
csendörbajtársak kép-

Kovács Gézáné csendör 
!:hozzátartozónk Budapesten 1969-
ben meghalt, a cimére érkezett 

küldeményünk visszajött. 
R6der Vilmos vezérezredes, m. 
. titkos tanácsos, volt 'honvédel
miniszter 1969. december 13-

89 éves korában Budapesten el
. Fiatal vezérkari tiszt korá-

1920-as években a HM 
ftP.MTP7.psi osztályán a csendörség 

szervezési ügyei a kezébe 
a csendörséget igen sze-

és sokra becsülte. A kommu
vidékre deportálták, hon

csak 1956 után térhetett visz-

vitéz Lányi József t . százados, 
igazgató-tanító, az arany vi

érem tulajdonosa 1970. ja-
2-án Ohazában meghalt. Az 
"th:m Perjési Péter szakv 

és felesége Los Ange
édesapjukat gyászolják. 

vitéz Hunfalvay László honvéd 
!hadnagy, csendörbarát Norvégiá-

autóbaleset következtében 
januárjában meghalt. A 

VESZTESÉGEINK : 

Hösi halált halt bajtársaink: 
Tarnai Károly szakaszvezetö 

1941. július 27-én Galiciában el
esett. 

Berki Sándor. szakaszvezetö 
1942. december 28-án a Brianski 
erdöben partizánok elleni küzde
lemben megsebesült, sebeibe ké
söbb belehalt. 

Kótai Lajos szakaszvezetö 1943. 
január 13-án a doni áttörésnél el
esett. 

Szécsi Imre szakaszvezetö 1943. 
február 7-én a visszavonulás ször
nyü harcaiban hösi halált halt. 

Varga István szakaszvezetö 
1943. március 6-án Ukrajnában 
egy partizán csatában elesett. 

Pilise István szakaszvezetö 
1943. március 27-én egy partizán
rajtaütés alkalmával hösi halált 
halt. 

Hozzátartozóink és 
em1ékét kegyelettel meg-

Várdy Sándor, az amerikai had
sereg katonája 1970. március ID
én Vietnamban hösi halált halt. 
Clevelandben katonai pompával 
temették el. Cserkészéletéböl is
mertük, igen derék fiú volt. Hoz
zátartozóinak együttérzésünket 
küldjük. 
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Mártirhalált halt Bajtársaink: 

Molnár Károly alhadnagy, volt 
kőszegi szakaszparancsnok 1946. 
februárjában szívroham következ
tében elihunyt, elözBen kommunis
ta felbujtók jelentésére két szov
jet katona kegyetlenül, órákig sú
lyosan bántalmazta és külső-belső 
testi sérüléseket okozott. 

Koncz Elek nyomOZÓ örmestert 
a kommunista népbíróság itélete 
következtében 1946 tavaszán a 
budapesti gyűjtöfogházban kivé-

gezték. I 

Lázár Imre szakaszvezetöt a 
kommunista népbíróság kötél álta
li halálra ítélte és 1946 tavaszán a 
gyüjtöfogházban kivégezték. 

Lanoos János fBtörzsörmestert 
a kommunista népbíró ság 4 évig 
tartó huzavona után halálra ítélte 
és 1949 februárjában kivégezték 

csendőr bajtárSakat s a közelmúlt 
években távoli csoportokat sike
rült beszervezni Északamerika 
nagy városaiban. 

* 
Takács Imre őrm bajtársunk a 

hazai pokolból 1956 novemberé-
ben feleségével és két kis fiával 
nyugatra jött. Norwalk, Ohióba 
vándoroltak ki, Takács őrm ott jó 
munkát kapott és jó körülmények 
közt nevelték fiaikat. A véletlen 
folytán egy Sanduski-ban élő 
csendörbarát mérnök bajtársunk 

Budapesten. 

megtudta, hogy Takács Imre 
csendör volt. Azonnal átadta neki 
a Bajtársi Levél egy példányát. 
Takács Bajtársunk nem akart sze
mének hinni: Nyugaton csendör 
szervezet? Azonnal levélben je
lentkezett a MKCSBK központnál. 
Megtörtént a kapcsolat felvétele, 
Takács megkapta a MKCSBK iga
zolványt. Szive vágya volt még 

. otthon egy duplacsövü 12-es ma-
BaJ- gyar vadászpuska. Kérésére azt is Kötelességüket teljesített 

társaink emlékét kegyelettel 

őrizzük! 

meg- beszereztük. Mivel késö összel 
hosszú utra veszélyes elindulni, a 
fegyvert a hozzá sokkal közelebb . 
lévö harrowi szórványunkhoz jut
tattuk el. Takács családostul autó
ba ült és elhajtott a harrowi veze-
tőnkhöz. Ott tudódott ki, hogy vi ~ , 
téz Szabó Árpád örm-el egy kerü
letnél szolgáltak Megitták az áldo
mást is, Takács örm a harrowi 

Nincs szomorúbb esemény, mint 
mikor váratlan halálesetröl értesü
lünk. Az idö haladásával egyre 
gyakoribb a MKCSBK Központhoz 
beérkezett gyászjelentés. A mai 
napig létszámunk emelkedést mu
tat a halálozások ellenére, mert 
mindig találunk szórványban élő 
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szórványban éli emigráns csendBr 
életét. A vadászpuskát pedig aZ 

amerikai hálaadási ünnepeken pró
bálta ki a norwalki . erdőben, re
méljük eredményesen! 

Sok csoportunk adós még a köz
ponti zászlóra szánt zászlószala
gokkal! Az uj torontói eszmei 
csendőr laktanyában a Tölgyesy 
zászlót külön üvegszekrénybe he
lyezzük és melléje szeretnénk ki
tüzni a 3 világrész 40 országába, 
illetve államába szakadt csoport
jaink szalagjait. Kérjük csoportve
zetöinket, hogy intézkedjenek, az 
egyszerü zászlószalagot készítsék 
el és juttassák !mielöbb a kanadai 
MKCSBK központba! A szalag 
kétszer két méter hosszú, 7-8 cm 
széles, az illető ország, vagy ál
lam, vagy város szineit viselje. 
Felirat rá posztó rávarrott betük
kel: "MKCSBK Los Angeles", vagy 
"MKCSBK Páris" stb. A szalag 
elöállításának költsége minimális 
munka nincs rajta sok. Hálásan 
köszönjük Pintér Aladár ezds úr
nak, hogy az argentin zászlószala
got elküldte Torontóba és utasitá
sáboz hiven azt Molnár István 
szd s, clevelandi elnökkel együtt 
fogjuk az anyazászlóra felkötni. 

IFJUSÁGUNK HIREI: 

Melbourneben, Ausztráliában 
odon Tamás Róbert, Bodon An

tal őrm fia örök hüséget esküdött 
Gecse Marikának. Az esküvön 
~szt vett Anta1ffy Pál örgy, cso
,P<>rtvezetönik is családjával. 

ifj. Szenczy György, Szenczy 
György őmn fia 1970. július ll-én 
házasságot kötött Takács Évával 
SYdneY-ben. 

Szélpál Ilona, Szélpál Antal 
kv leányát 1970. július ll-én 

vezette oltárhoz a cabramattai 
(N. S. W.)-i rk templomban Dome
nic Antal Ágoston. 

A fenti két esküvőn a sydney-i 
csoportunk népes képviselete je
lent meg. 

Jani János László, dr. Jani Ist
ván szds fia 1970. április 24-én es
küdött örök hüséget Marshall Pau
lin Máriának a dundasi (N. S. W.) 
Szent Patrick rk. templomban. Az 
esküvőre a MKCSBK központ a 
csendőr Efu1igráció nevében fejezte 
ki jókivánságait. 

ifj. Miklós,i József, Miklósi Jó
zsef őrm fia 1970. január 10-én há
zasságot kötött Kovách Almával a 
fairfieldi (N. S. W.) rk. templom
ban. Az esküvőt követő lakoda
lomban több, mint 100 meghivott 
vendég vett részt, köztük csendőr 
bajtársaink. 

Hámori László, Hámori Vendel 
szakv fiának házasságából 1970. 
január 24-én Liverpool-ban (N. S. 
W.) megszü1etett Katalin Mária 
kislányuk. 

vitéz Darabont, Ferenc tb. fhdgy 
Éva leányának, Horváth György
nének megérkezett első gyermeke. 
Imola 1970. szemptemberében. 

Tóth László és Mária, Tóth im
re őrm gyernnekei házasságot kö
töttek Ridgeway-ben, a Niagaravi
déken, Laci fiuknak kislánya és 
kisfia született, Marikának kisleá
nya a közelmúltban. 

lfj. vitéz Szombathy Lajos 
(P'ertJh) 1970. április 29-én elje
gyezte Polán Ildikót (Melboume) 
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majd 1970. aug. 15-én a perthihály tb. szkv leányának házassá
evangélikus templomban örök hü- gából 1970. áprilisában Zsolt ne
séget esküdtek. Az esketési szer- vü kisfia született az Ohazában. 
tartást Rev. Kemény Péter lelkész Dávid Irénke, Dávid József tőrm 
végezte. leánya évekkel ezelőtt férjhezment 

'f' L' I éh . D Lá Sao Paulóban Dr. Klaudio Brande-
1 J. ancz mre, n al r. nez l' f . á á f' t l . lze ranCla sz rmaz su la a 

Imre szds fla 1970. szeptemberé- ., é h há á kból , . ugy sz ez, zass gu most 
ben oltarhoz vezette Dobos Am- A d á k' f' k " 1 t tt Az " 

kó A k
,," MKCSBK . n r s lS lU szu e e . uJ-

t. z es uvon a -t Vl- " l"tt ét éd . h'" h lál . szu o nev esanYJa OSl a t 
téz Tamáska Endre szds, plttsbur- h It 'ától k t A ki And-. rt t" nk ké . It a nagyapJ ap a. s r s esapJa a eresz e on Je en-gl csopo veze o pVlse e. á éd . k t l" ki' l 

Pál . Anna-Máriának, Horváth tette, hogy fiát elsősorban ma
Antalnénak, Pál Imre tőrm leányá- gyarnak neveljék, mert a magyar 
nak 1970. március 26-án Montre- nemzet felette áll mindegyiknek! 
álban Judit Valéria Mária kisleá- Kálmán Éva Erikát, Kálmán 
nya született. Sándor szakv letkes és áldozat-

ifj. Zöldi Mártonnénak, néhai kész bajtársunk leányát 1970. ok
dr. Zöldi Márton szds menyének tóber 10-én vezette oltárhoz a 
1970. április 5-én Valéria kisleá- bundanooni (N. S. W. Ausztrália) 
nya született Comodoro Rivadá- rk. templomban Petersen Kristóf. 
viában, Patagóniában. A MKCSBK helyi képviselője jó-

Magáth Margit, Magáth András kivánságait fejezte ki az ifjú pár-

őrm leánya 1970. áurilis 5-én Bue- nak. 
noS Airesben örök hüséget eskü- Antal Judit 1970. szept. 19-én 
dött Kovács Ferenc argentinai fia- Edmontonban férjhezment Baráth 
tal magyarnak. Jánoshoz, bátyja Antal Botond 

Bátky Évának, Czupy Józsefné- 1970. nov. 7-én örök hüséget eskü
nak, dr. Bátky Kázmér szds le á- dött Csaba Annának. Az Antal és 
nyának 1968. jún. 24-én megszüle- Bagoly családoknak, főleg Bagoly 
tett Agota-Vilma leánya. Nagymamának szívből gratulá-

ifj. vitéz Hollósi Lajos, vitéz lunk! 
Hollósi Lajos tőrm fia Torontóban Csendőr Gyermekeinknek és 
évekkel ezelőtt megnősült, azóta Szüleiknek sok boldogságot kivá
az unokák is megérkeztek: Sandy nunk, szívből gratulálunk! 

és Diana. Tibai Etelkének, Török Vincéné- IFJiUSAQUNK ISKOLAI ERED-
nek, Tibai János szkv leányának MÉNYEIRE MINDIG BüszKÉK 
Calgaryban Róbert János kisfia V AQWNK: 
született 1970. szept. 13-án. Bátky Zsuzsanna dr. Bátky Káz-

Antdl Anikónak, vitéz Antal Mi- mér szds leánya igen jó eredménY-
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nyel érettségizett a burg-kastli 
magyar gimnáziumban és jelenleg 
egy német tanitóképző főiskolán 

folytatja tanulmányait. 
Takács Miklós, Takács Imre 

őrm fia kulturmérnöki tanulmá
nyokat folytat az egyik amerikai 
egyetemen, kisebbik fia: Taká'Cs 
Tamás érettségi után katonai szol
gálatot teljesít az amerikai hadse
regben. 

Magáth István, Magáth András 
örm fia a buenos-airesi egyetem 
mérnöki szakán az 5-ik évet hall
gatja, a Merzedes Benz gyár helyi 
tehetségkutató versenyén oly ki
váló eredményt ért el 160 mérnök
jelölt kollegája között, hogy a né
met autógyár felajánlotta ingye
nes továbbképzését az autó terve
zö mérnöki szakimában, ha a né
met nyelIVet elsajátítja. Pista fi
unk azóta kiválóan halad a né
met nyelvben. 

Sipos Gizella, Sipos János örm 
leánya, ki 3 évvel ezelött a kana
dai Richmond HiU-ben végezte ki
válóan iskoláit, New Yorkban 
érettségizett és tanulmányait a 

ittsburgi egyetem bölcsészetka
rán folytatja. 

Horváth Mária, Horváth Lásázló 
fötönn leánya 1967-ben fejezte ta
nulmányait a chicagói tanitóképzö 
főiskolán s jelenleg Brook-Field, 
illinois-ban tanít. 

Jani János és Jani Rita, dr. 
Jani István szds gyermekei hosz
&zabb idö elött érettségiztek Syd
-Y-ben, Ausztráliában, János sú-

lyos autóbalesetéböl kilábolva az 
ügyvédi vizsga befejezéséhez kö
zeledik, Rita pedig befejezte a fog
orvosi aszisztens két éves tanfo
lyamot és munkáját megkezdte. 

Egy magát megnevezni nem 
óhajtó százados bajtársunk két de
rék fia közül az idösebbik föhad
nagy az amerikai légieröknél, a 
fiatalabbik a B. A. képesités után 
tiszti iskolára került az amerikai 
hadseregben. 

Hódi Ferenc, Hódi Ferenc örm 
fia a delhii gimnázium ll-ik osz
tályát rangelsöként végezte a ka
nadai dohánáyvidéken. 

ifj. Hegedüs Mihály, néhai Dr. 
Hegedüs Mihály szds fia a syd
ney-i egyetemen elnyerte a repülő
tervező gépészmérnöki oklevelet. 

ifj. Boros Gábor és Boros Lász
ló, Boros Gábor örm fiai 1968-ban 
érettségiztek a kanadai Montreál
ban, jelenleg a St. Laurent egye
tem haHgatói az ügyvédi, illetve a 
kereskedelmi törvény tudomány
ban. 

ifj. Seregélyes Márton, Seregé
lyes Márton fötörm, hamiltoni cso
portvezetönk fia kitüntetéssel sze
rezte meg a Hon. B. Sc. fokozatot 
a McMaster egyetemen, az Onta
rio kormánytól 3000 dollár ösz
töndijat nyert és tanulimányait 
folytatja a kingston i egyetemen a 
felsö matematika és fizika terüle
tén. 

ifj. Körmendy János, Könnendy 
János őrm fia rangelsöként szerez
te meg a torontói egyetemen a 
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Hon. B. Sc. fokozatot, elnyerte az szerezte. Édesapja halálhirében té
amerikai Woodrow Wilson Fello- ves értesülés alapján azt közöltük, 
ship ösztöndijat 5000 dollár érték- hogy a buenos-airesi egyetem köz
ben és tanulmányait a kaliforniai gazdasági profeszora. 
pasadenai egyetemen folytatja a ifj. Mészáros József, Mészáros 
csillagászati fizika területén. ' József tönn fia a clevelandi Fair-

vitéz Szathmáry Kara igen jó view Park gimnáziumban igen jó 
eredménnyel nyerte el a hamiltoni eredménnyel érettségizett, azóta 
Mc. Master egyetemen a Hon. B. a cincinnátii egyetem bölcsészka
Sc. fokozatot a fizikában, az Onta- rának hallgatója, rendörtiszt sze
rió kormánytól 3000 dollár ösztön- retne lenni. 
dijat nyert és tanulmányait az fu- Derék csendör gyennekeinknek 
fizika területén folytatja az onta- szívböl gratulálunk s kérjük cso
riói londoni egyetemen. portvezetöinket a jövöben is küld-

Warrenné Szathmáry Emőke a jék be gyennekeink elörehaladásá
kanadai konnány megbizásából nak hireit! 
1970. nyarán ismét antropológiai * 
kutatásokat végzett a kanadai in- "THE GENDARMERIE IN 
diánok közt, munkahelyét repülö- EUROPE" 
gépen tudta csak elérni a manitó- címü könyv ismertetöje 
bai határon, mert az északi tavak- A könyv angolnyelvü lesz és há-
nál fekvö indián rezervációhoz rom részböl fog állni. 
(Pikangikum tó) nem vezet" se út, 1. Az elsö rész röviden tárgyal
se vasut. Ez az Ojibwa indián ja a csendörség kifejlödését, annak 
törzs az elszigeteltség miatt ango- jellemvonásait és húsz európai or
Iul sem tud s régi szokásai szerint szágban müködött, vagy jelenleg 
él, így Emöke elözöleg kénytelen is müködö csendörségeket. 
volt nyelvüket tanulni és indián 2. A második rész foglalkozik a 
tolmácsot igénybevenni. Feladata Magyarországon müködött csend
elvégzése után a torontói egyete- örségekkel, mégpedig: (a) az oszt
men a nyári szakon helyettes pro- rák zsandárság történetével, szer
fesszorként tanított. A kormány vezésével és magyarországi sze
és az egyetem $ 5100 ösztöndijjal replésével; (b) az eIrlél)'li Csendőr
jutalmazta. Tanulmányait 1971- séggel; és (c) a m. kir. Csendörség 
ben fejezi be és elnyeri a doktori történetével, szervezetével, mükő

cimet. désével, feloszlatásával és tagjai-
Dr. Orbán László, néhai Orbán nak emigrációs szereplésével. 

László ezds fia a buenos-airesi vil- 3. A harmadik rész a csendör
lamosmUvek fökincstárnoka, azaz ség adminisztrációjával foglalkoZ-

pénzUgyigazgatója. Jogi doktorá- na, alapul véve a magyar csendőr

tusát ugyancsak Buenos Ai~esben ségnél használt adminisztrációt. 
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anyagi alapra és kiadóra, valamint 
nyomdavállalatra várunk. 

* MiIwaukeei Csoportunk vezeté-
sét (Wisconsin, USA) Fogarasi Jó
zsef alhdgy-tól vitéz Viczián Béla 
hdgy vette át. A központi vezetö
ség elismerését fejezi ki a távozó 
csoportvezetönek igen eredmé
nyes, kiváló munkájáért, melyet 
az elmúlt 6 évben fejtett ki. 

* A chicagói CSOportunk vezetését 
Jegenyés Pál fötöffil-töl Kiss Sán
dor fötörm vette át. Jegenyés Pál 
Lake Genevára költözött s a nagy 
távolSágból körülményesnek mutat
kozott a távoli CSOport vezetése. 
Kiss Sándor, az új CSOportvezetö 
a nyáron Európában járt fia és 
csendör bajtársak, barátok meglá
togatására. Öt másodszor válasz
tották meg csOportvezetönek. 

* A Pittsburg melletti Raccoon 
Creek nemzeti parkban rendezte a 
Magyar Cserkész Szövetség 1970. 
augusztus végén a magyar cser
készmozgalom 60 éves és az emig
rációs munka 25 éves jubileumi 
nagytáborát közel 2000 magyar 
cserkész részvételével. A tábor 
parancsnoka Bodnár Gábor tb. 
hdp önn volt, a tábori biztonság 
fönöke Megay Béla tb. örm, csend
ör fiunk volt, a táborrendörök 
közt sok csendörfiú dolgozott. A 
tábort sokezer cserkészbarát láto
gatta meg a hétvégeken. A MHBK-
t vitéz Tamáska Endre szds 'k~vi
selte MészöJy Elemér vörgy tU, 
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MHBK vezető felkérésére. A jubi
leum alkalmából azok a cserké
szek, kik a vitézi rend tagjai, ezüst, 
vésett emléket küldtek vitéz kis
barnaki FaI1kas Ferenc vezds úr
nak, Magyarország föcserkészé
nek. A tábor kiválóa n sikerült, a 
résztvevők sok-sok élményt sze
reztek. 

* A hazai kommunisták 1970. ta-
vaszán hivatalos "amnesztiát" 
hírdettek. A nagy hangon bejelen
tett amnesztia csak az útlevél és 
vizum nélküli menekültekre vonat
kozott, azaz kik engedély nélkül 
hagyták el a kommunista paradi
csomot, vagy akik külföldről nem 
tértek haza, inkább a hontalansá
got választották. 

A szovjet hadsereg segítsé
gével hatalomra juttatott kom
munisták félelmükben nem mer
nek általános amnesztiát hír
detni. De ha adnának is, mi nem 
fogadunk el ,megbocsátást" Ma
gy'arország sírásóitól, akik az abor
tusz törvénnyel a lakosságot 
apaszt ják s kik a szlávok javára 
pusztítják Szent István országát, 
akik 4 millió magyart sorsukra 
hogy tak az utódálIámokban. Halál 
a kommunizmusra! 

* 1970 tavaszán az emigráns len
gyelek világviszonylatban szent
misékkel áldoztak a Katyn erdő

ben kivégzett 15.000 lengyel tiszt 
emlékének, kikkel a szovjet 
NKVD Sztalin parancsára tarkólö-
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véssel végzett s a problémát elin
tézték. A hatalmas tömeg sírt a né
metek találták meg, mikor Ka
tyn-t elfaglalták. Jellemző a szov
jet cinini2IDlusra, hogy a fenti tő
meggyilkossággal Nürnbergben a 
németeket vádolták. A nemzetkö
zi sajtó sohasem említi azt a tényt, 
hogy 1939. szept. l-én Lengyelor
szágot egyszerre támadt~k meg a 
németek és az oroszok. A fenti 
lengyel tisztek szovjet fogságba 
estek, miután hazájukat nem tu 
ták keleten sem megvédeni a tű 
erő elIen. 

* Anders Wladislaw vezérezredes, 
a legendás lengyel emigráns had· 
sereg egykori parancsnoka 77 éves 
korában Angliában elhunyt. A ma
gyar katonai emigrációval haláláig 
kapcsolatot és barátságot tartott. 

* A hazai kommunisták a "Ma· 
gyarország" c. képeslapban cikk· 
sorozat keretében foglalkoznak a 
m. kir. Csendőrség történetével. -A 
cikkek alapjául Dr. Preszly Lóránt 
ezds 1926-ban kiadott csendőr tör· 
ténelemkönyvét használják, de 
telen elferdítésekkel és 
gokkal megtüzdelve. Molnár Ká
roly kommunista "író" tette rá 8 

fejléceket, melyekből idézünk: 
"Humánus lövedék; egy őnnestel 

és 27 halott feltünés nélkül; é) 

lön rend; csend és kürtszó; 35 kraj
cáros elIátás, létszám 12.800 
stb., stb". Nagyon félhetnek tó' 
lüQk még ma is, hogy 25 évvel 

után változatlanul al
hazug írásaikkal mocskolják a 

tisztaságát. Számunkra 
megtiszteltetés, hogy foglal

ered a fenti megnyilatkozás az al
bán rádió hullámhosszán. 

* velünk s főleg, hogy na
hazudnak. 

A Bajtársi Levél előző számá-
ban jelententük, hogya kommunis_ 
ta bíróság 26 év után emelt vádat 
Dr. Vámosi József volt csendőr fő
hadnagy és 4 alhadnagya ellen, kik 
Sátoraljaujhelyen Szolgáltak, s 
1944 tavaSZán résztvettek a sátor
aljaujhelyi börtönből kitört több
Száz szerb partiZán elfogásában és 
megsemmisítésében. A Né,pszava 
Titó banditáit "politikai foglyok"_ 
nak nevezte. Az itélet ellen felleb
bező Vádlottakat a legfelsőbb 
kommunista bírÓSág elítélte, Dr. 
Vámosi József 15 évet, Borbély 

* Az. óhazából érkezett látogatók-
tudjuk, hogy a csendőr nevet 

éven át sztahanovista futósza
-mocskolták. Az azóta felnőtt 

IUságot hátrányosan befolyásol_ 
A csendőr szó jelentése a mai 
"o"országon: - "Buta, kép

kegyetlen, erkölcstelen, jel-
,au.cn::fl. szadista gyilkos". A 

csak az idősebb gene
mondja el ' az igazságot ott

négy fal között. 

* ásunkra jutott viszont, 
a tiranai albán kommunista, 

barát rádió napi magyar 
adásai ban gyakran meg

~kezik a m. kir. Csendőrségről, 
a legszebben nyilatkozik az 
hullámain. Többek között 

elbeszéléséből tudjuk, 
az albán rádió a köve11kező_ 

biztatta a rab magyarokat: 
féljetek, fordul a világ! 

~Jönnek még a csendőrök, kik 
ma is változatlan bajtAT

~an együtt élnek, összetar-

Viktor 6 évet, Benedek Áron 9 
évet, Csuri Pál 8 évet, Végül Biró 
Lajos 5.5 év szabadságvesztés 
büntetést ~apott. Vámosi József 
57 éves, de derék alhadnagy Baj
társaink mind jóval felül vannak 
a 70-en, a magyarok Istene Óvja 
őket s szabadítsa ki börtöneikből! 
A népszava szerint a csendőrök 15 
foglyot lőttek agyon, a többit élve 
fogták el. Kérdjük, melyik nYUgati 
OrSZág türné a fegyintézetből fog
lYaik megsZökéSét? Az itélet jel
lemző a kotnmunista "igaZSágsZol_ 
gáltatásra", hogy köteleSSégüket 
és parancsot teljesítő katonákat 
Vontak felelősSégre. 

* 
és az idők fordulását vár

a-kkor lesz rend Magyar
ha visszajönnek a ka-

U1118 lU""'" 

kutatásait bevezet
felderítse, kitöl és honnan 

A hazai kommunisták újfajta 
módszerekkel kisérleteznek az 
emigrációban: jónevü, képzett em
bereket küldenek nyugatra külön-
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féle megbizatásokkal. Igy érkezett 
az USA .. ba Dr. Lőrincze Lajos nyel
vészprofesszor is, hol több helyen 
előadásokat tartott a nyelv fejlő
déséről és felhívta a figyelmet, 
hogy az emigráns magyar ifjúsá
got szivesen látják odahaza minden 
nyáron, hol "képzett" tanerők fog
lalkoznának velük és tanítanák 
nekik a tiszta magyar nyelvet, 
földrajzot és történelmet is (no
meg megpróbálnák beléjük palán
tálni a kommunista bacilus okat 

közül hatan csendőr tiszti bajtár

sak voltak. 

is!). 

* Igy jutott el Lőrincze professzor 
Torontóba 1970. július végén. Elő
adását azonban nem tudta megtar
tani, a Kanadai Magyarok Szövet
ségébe tömörült nemzeti szellemü 
szervezetek, köztük a MKCSBK is, 
a helyszínen megzavarták a szim
patizálók mesterkedéseit, elmés 
feHratokkal, melyek a kommunis
ta "nyelvezetre" utaltak, nevetsé
gessé tették a beszélőket, akik ide
gességükben szinte a tettlegesség
re és hangos sértegetésre vete
medtek. A sikertelen előadásba 
beavatkozott a torontói rendőrség 
is és a gyülést feloszlatta. 

* 

* A sydneyi csendőrzászló ismét 
szerepelt a város magyarsága ün
nepségein. Többek közt a Szent 
István napi nagymisén az oltár 
mellett állt Szeberényi János őrm. 
zászlótartó és Dr. Jani István szds, 
zászlós tiszt őrizetében. Ft. Ga
lambos István vezető lelkész kie
melte a csendőr testület minden
kori megingathatatlan hüségét ( ,},\ 
szentistváni eszme iránt s szolgá
latukat külön is megköszönte. 

* Tóth József tőrm, franciaországi 
területvezetőnik 1970. aug. l -én 
Kanadába érkezett családjával itt 
élő gyermekei meglátogatására. 
Az alkalmat felhasználtuk, hogy 
derék franciaországi bajtársunk 
megismerkedjék a kanadai csend
őrökkel. Az ügyvezető elnök várta 
a torontói repülőtéren, majd más-

Sydney-ben, Ausztráliában befe
jeződött a Szent István szabad
egyetem elöadássorozata Dr. Tö
rök Béla tb. hdgy előadásával, me
lyet "Szenistváni esztme és a ma
gyar jövő" címmel tartott igen 
nagy sikerrel. A szabadegyetem.en 
nyolc felkészüt előadó beszélt, kik 

nap elvitte a n~agaravidéJki csend-o 
őr piknikre, melyet Tóth Imre őrrn 
bajtársunk ridgeway-i farmján tar
tottak nagy létszámmal és sike 
rel. Tóth József a szép környez 
ben, jó bajtársak közt kiválóan 
érezte magát s mint mondotta, 
lesz mit mesélnie Franciaország
ban. Később látogatást tett a ha
miltoni csoportvezetőnél, Sereg-
Mártonnál is. 

* Tóth József Európába is igen 
aktiv életet él. A MKCSBK mellett 
a helyi MHBK csoportvezetóje 
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Tourcoing-ban. Május 7-10 közt 
Németországban járt egy lelkészi 
konferencián, majd Brüsszelben, 
Belgiumban résztvett a MHBK 
Trianon ellenes tiltakozó nagygyü
}ésen, 1970. június 6-án. 

* Dr_ Szabolcsi Béla szds-t az ari-
zonai egyetelm véglegesítette, egye
terni rendes tanári állásban meg
erősítette. Az emigráns csendőr 

szívből gratulál ehhez a kiváló ál
lásához, hol az amerikai ifjúságot 
a rendőrtudományokra tanítja s 

erteti velük a m. kir. Csendőr
g történetét is! 

* Az edmontoni Zrinyi katonará-
dió müsorának szövegét és híreit 
rendszeresen megkapja a MKCS
BK központ Noel Péter okl. mér
nök, tb. csendőr bajtársunktól. 

* Hódosy Pál vőrgy, ki mind'Végig 
csendőrtiszt volt, 1944-ben a m. 
kir. Rendőrség élére került felü
gyelői minőségben. Terveit, hogy 
a rendőrs~böl hozzánk hasonló 
katonai szervezetet létesítsen, m.ár 
nem tudta valóra váltani. Hódosy 
pál vőrgy úr Imost meglátogatta 

··waukeei csoportunkat, hol baj
. szeretettel fogadták. 

* Felkérésére közöljük az alábbia-
kat: 
~ .. A Tamáskodókkal közlöm, 

hogy nemesi rangom, címem és ci
Illerem viselésére való jogomhoz a 
B. M. 20. 105/1943 II.-a számú ne
II1ességi igazolványom birtokom-

ban van. Vitéz nemes baranchi Ta
Imáska Endre." -

* Az 1939 augusztus 20-i avatású 
ludovikások szellemi világtalálko
zójának előkészítési munkáját egy 
buenos-airesi csendőr főhadnagy 
bajtársunk végzi. 

* Montreáli csoportvezetőnk: Sza-
bó Sándor tőrm sok meghívást ka
pott az idén is a montreáli magyar 
szervezetektől. Mindez a MKCSBK 
megbecsülését hírdeti Mintreálban, 
a helyzet hasonló világviszonylat
ban. 

* Vasvári Zoltán páncélos száza-
dos, az amerikai Kereszt és Kard 
MO,zgalom és az Amerikai Magyar 
Lövész Egyesület vezére barátsá
gos hangu levelében köszöntötte 
az emigráns csendőröket és remé
nyének adott kifejezést, hogy cél
kitüzéseinek, munkánk azonossága 
következtében szorosabbra is füz
hetnénk kapcsolatainkat. 

* Kaptuk a következő levelet: 
"A Bajtársi Levél születésénél én 
is jelen voltam. Jól emlékszem rá, 
amikor külön munkával a pék 15 
tonna szen ét belapátoltam a pincé
jébe, hogy az érte kapott pénzen a 
Bajtársi Levél megjelenhessen. Je
genyés Pál főtörm úr hideg barak
szobájában született a lapunk, ő 

nehéz kőmüves munkája után éjje
li pihenőjét áldozta arra, hogy a 
BL-t sokszorosítsa, hála és köszö
net érte! Bánfai József szakv." 
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Bár ma is tolonganának az ön" 
kéntes segítö munkások a BL szer
kesztösége és az ügyvezetö elnök 
körül! Sajnos, ezt nem mondhat
juk, ellenörök volnának, de a dol
gozók száma olyan ritka, mint a 
fehér holló! (1970-es tükörkép.) 

* 

A BL elözö számainak S.O.S. 
felhívására késobb beérkezett ado
mányokat az ügyvezetö elnök el
juttatta Kabai József prbcsö tize
desnek Melbourne.Jba, kinek fele
ségét tavaly autó ütötte el, az ösz
szeg $ 17.39 volt. Köszönjük Baj
társaink áldozatait a nemes cé lra! 

A súlyos beteg Tóth Imre anka-
rai professzor az egyik török ké
peslapban közölte Hajas István 
megható versének, a Kakastolla
sok-nak török fordítását az 1970-
es csendörnapon. A vers mellett 
pedig ott láttuk a közismert kár
páti csendörjárör képet, mely Kö
vendy Károly zls felvétele nyo
mán Száraz András fötörm sike
res rajza és levelezölapja lett. 
Professzor Úr, hálásan köszönjük 
a csendörök melletti kiállását Tö
rökországban! Mielöbbi gyógyu
lást kivánunk! 

* Montreáli bajtársaink 1970. 
aug. 2-án a rawdoni Szent Istvan 
parkban nagyszabású csendör pik
niket rendezt~k, hol igen nagyszá
mú közönség és bajtársi kör gyűlt 
össze. Bajtársaink és asszonyaink 
erösen tevékenykedtek, fözték a 
bogrács-gulyást, sütötték a lacipe
csenyét, volt versenylövészet, kug
libajnokság, tréfás játék, majd 
lángo s és tánc is, Dr. Fráter Gyula 
szds zenekara húzta a talpalá 
valót. Össze is gyüjtöttek néhány 
száz dollárt a csoport jótékony 
céljaira. Szivből gratulálunk, így 
kell dolgozni! Többi csoport jaink 
kövessék öket! 

56 

* Magyar közmondás Makats A 
gyüjtéséböl: 

Ha valaki korlátolt, még el lehet 
viselni; ha rosszindulatú, örizkedni 
kell töle; de ha korlátolt és rossz
indulatú, akkor ~ár közveszélyet ri" 

Gyldenfalk Aage tb. csendör baj
társunk Dániából egy szép, nagy
méretü matyó asztalterítöt adomá
nyozott a születendö csendör lak
tanya és múzeum számára, me
lyet még a régi szép békeidöben 
Budaipesten vásároltak. Hálásan 
köszönjük! 

* 
Egy néhai ezredes bajtársunk 

fia 1970. k~sö nyarán hazalátoga· 
tott Magyarországra, honnan gyer
mekkorában üzte ki a vörös meg'
szállás. Fiatal bajtársunk emléke
zett szülei régi csendőr bajtársa~ , 
ra, sorbalátogatta öket s min 
nütt pénzzel, jó szóval, gyógyszer
vásárlással segített. Szülei batátai 
közül sok helyen már csak az öz
vegyeket találta, vagy a sirokat 
látogathatta sorba, Mégis útja 
misszió volt, nemes szivéért, érté
kes hireiért köszönetünket és eIis' 
merésünket küldjük! 

J{öztiszteletben és szeretetben 
6lló bajtárs unk: vitéz Ághy Zoltán 
eZds az USA-ból legényesen euró
pai utra indult. Hajóval és vonat
tal végiglátogatta hajdani bajtár
sait és barátait Európa öt országá
baIl, a vasfüggöny innenső oldalán. 
Juliánus barát" Bajtársunk azóta 

" már épen, egészségben hazaérke-
zett, köszönjük a MKCSBK ... nak 
ldlldött két s~é.p Mpeslapját! 

* 
Óriási árvizek dühöngtek hete

a csonka haza észa'kkeleti és 
l részén, Szabolcs ésCsongrád 

v4nnegyékben, valamint Erdély
ben, a Székelyföldön. Az amugy is 
sorsverte erdélyi magyarokat az 
árVíZzel oly csapás érte, ami fel
ért egy háborúvesztéssel. A Maros 
és a Küküllő vize tenger'ként höm
pölygött, házak tízezreit döntve 
össze, ~pusztítva az áUatállo
mányt és vetéseket. Az amerikai 
és kanadai magyarság hatalmas 
arányú gyűjtésbe kezdett, mely 
folyamatban van s mennek a pénz 
és csomagküldemények a Kárpát
medencébe. Értesüléseink szerint 
a román kQmmunista kormány a 

agok ' egy l'és~ét nem a cím
!knek, hanem árvízkárosult ro

tnAnoknak adta. Az árvizeknek 
igen sok halálos áldozata is volt. 
Az Arvizek oka az az erdőpusztí
lasl. melyet a szovjet és román ha
tóságOk végeznek a Kárpátok bel
SiS "oldalain, szinte kipusztították 
~enyö és lombos erdőket, a tava-

olvadás így egyszerre zuhan le 

a völgyekbe a tengerré változtat
ja az alföldet. 

* A Darabont család 50 olaszor
szági menekült magyart hozatott 
Ici Amerikába, garanciát vállalva 
értük! Az új rnagyarok, kik között 
csendőr gyerekek voltak, san-fran
ciscói otthonukba érkeztek, vitéz 
Darabont Ferenc tb. fhdgy bajtár
sunk munkát is szerzett nekik s el
indította őket az amerikai életben. 
Később ba'mutatta védenceit a he
lyi magyarságnak. Nemes munká
jáért elismerésünket küldjük! 

* 1970. nyarán az amerikai sajtó 
hírül adta, hogy aug. 20-ra az ame
rikai kormány kiadja a Szent Ko
ronát a magyar kommunistáknak. 
Az amerikai és kanadai magyar
ság, köztük MKCSBK csportja
nak a tiltakozó leveJek ezreivel 
ostromolták Nixon elnököt és a 
korona kiadásának megtagadását 
kérték. Azóta megnyugtató értesü
lés jött a Fehér Házból, hogy az 
almerikai kormány jelen pillanat
ban nem szándékozik kiadni a ko
ronát. A központi vezetöségünk 
ezt a veszélyt már évekkel előbb 
próbálta elhárítani a pápának és az 
USA elnö'l{>ének írt memorandu
maival. 

* Trianon évfordulóján több emig-
ráns magyar lap foglalkozott a 
magyarság lélekszámával. Ezek 
nagyjából 16.000.000-ra becsülik a 
magyarul besz'élö és érzö nemzeti
séget. A csonka ország lakossága 
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10.000.000, Erdélyben és Bukarest
ben (a román fővárosban negyed
millió magyar él) 2.250.000, a Fel
vidéken közel l millió, Kárpátal
ján 200.000, a Délvidéken 610.000, 
Európa nyugati országaiban 
380.000, Észak-amerikában 1.210. 
OOO, Délamerikában 100.000, 
Ausztráliában és Ujrelandban 
51.000, Ázsiában 10.000, Afriká
ban 16.000 magyar él. 

A román hivatalos statisztika 
csak 1.600.000 magyart ismer be 
s egyáltalán nem említi a kény
szerítő okok, megélhetés miatt 
Úromániába deportált, vagy kiván
dorolt negyedmillió magyarságot. 
Ezeket az adatokat a nyugati ma
gyar szervezetek sokszor tény
ként fogadták el és az USA kor
mányhoz stb. beadott memoran
dumaikban csak annyi magyarról 
tettek említést, amennyit a romá
nok bevallottak. 

Ez helytelen, valótlan és igaz
ságtalan! Az erdélyi magyarság 
lélekszáma ma is 3.000.000 körül 
mozog. A jelen sorok írójának a 
Székelyföldön ma is legalább 100 
rokona tengeti kilátástalanul és re
ménytelenül életét, az ő vélemé
nyük i~ azonos. Erdély felszabadu
lása után Székelyudvarhelyen szol
gált, próbaszolgálata alatt Szol
nok-Doboka megyében rdrnán la
kosság között a járőrökkel tartva 
jegyezte a neveket. Az erdélyi be
vonuláskor alakulata Szilágy me
gy én vonult át, hol a lakosság 
szintén tulnyomórészben román. A 
jegyzői hivatalokban, adóiveken a 
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román község lakóinak neVét 
vizsgálva azokat negyedrészben 
magyarnak találta, ezekről annak 
idején cikkeket írt a CsendőrSégi 

Lapok-ba. Igaz, hogy ezek a Illa. 
gyarnevü románok sokszor egYál. 
talán nem, vagy csak törve beszél. 
ték a magyart, sajnos a környezet 
hatására a beolvadás stádiumába 

céljából. A két világháború 
Magyarországon, a budapes

szolgált, mint 
csoportvezető, így min-

látott, mindent tudott. Irásai 
wgözőek, éredkesetk s a BL kö

számaiban hozzuk cikkeit. 
is bajtársi üdvözletét küldi 

Károlynak az emigráns 

érkeztek. De nézzük, mit tesznek a * 
románok és a szerbek? Ök kizáró.. olgári László t. őrm bajtársunk 
lag a magyar nevüeket fogadják el ' energiájával beállt az emig-
magyarnak, ha valakinek nélme~ önkéntes munkásai közé. A 
román, vagy szláv a családi nffl bény~ Társaság céljaira Kiti-
könyörtelenül tiltakozása ellen~é n és Prince Rupert british-eo-
németnek, románnak, vagy szláv. iai városokban többszáz dol-
nak könyvelik el hivatalosan. gyüjtött, emellett a MKCSBK-
Mindezeket figyelembe véve mi évek óta komoly adományok-
szabad nyugati magyarok beadvá. táinogatja. Eredményes mun-
nyainkban említsünk mindig 3 oz szívből gratulálunk! 
miUió magyart Erdélyben! ,~, . * 

* I." calgaryl honvéd bajtársak a 
Antalffy Pál őrgy, melbournei ' .:. MHBK élére Dr. Kiss Gyula 

csoportvezetőnk 1970. januárjábani bajtársunkat választották 
útrakerekedett és meglátogatta a • Ez már a sokadik eset, hogy 
több napi autótávolságra lévo ör a MHBK c~portvezető, 
Sydney városát és az ottani csend· ~ -l küldjük elismerésünket! 
őr bajtársakat, hazafelé bené:?ett * 
Hangodi István alhdgy, queanbe· MKCSBK központi vezetősége 
yani csoportvezetőnkhöz, aki las· . csendőrnapjára 25 érettségi-
san gyógyul betegségéből. BeP\r vagy egyetemet végzett 
molójában említi hogy 25 év 'é) , I: ör gyermekünknek küldte el 
latában is élő valóság a csendőr ereséül a régi magyar, még 
szellE$n, a kiváló bajtársiasság /Il8 _ ÖCzbányán vert 10 koronás 
is él és azt csak a halál szüntetheti 
meg. 

* Bödö Károly m. }Gr. detektiVfe!' 
ügyelő igen kedves sorok kiséreté
ben több cikkét juttatta el a Baj' 
társi Levél szerkesztőségéhez kÖZ' 

* központi vezetőség 1970. 
az illetékes csopor
tiszteletbeli csend

avatta a következőket: Bor-

bás Antal tábori főesperest, a san
franciscói csendőr bajtárs ak lelkes 
támogatóját, a budapesti csendőr 
laktanya hajdani protestánás lelki
gondozóját. Czapáry Zoltán repü
lö ezredest, a niagaravidéki csend
őr bajtársak köztiszteletben álló 
vezérét. Msgr. vitéz Vargha Gábor 
tábori főlelkészt, a Szent László 
Társaság főszéktartóját, a hajdani 
népes nagytétényi csendőrőrs pl é
bánosát és a m. kir. Csendőrség 
papját. 

* A 'központi vezetőség 1970. 
csendőrnapjára elismerő okiratát 
juttatta el közösségünk, a MKCS
BK életében végzett kiváló szol
gálataiért a következő Bajtársaink
nak: §zabó Gell~rt hdgy, Madarasi 
Sándor őrm, Keresztes János őrm, 
Szenczi György őrm, Molnár Ist
ván őrtm, Pater Dömötör Ede tb. 
cső, Varga Géza tb szds, Ferenczy 
Márton alhdgy, Flórián Gyula al
hgy, Nagy János őrm, Borbás An
tal tb. ezds, Czapáry Zoltán tb ez-

... ds) Msgr. vitéz Vargha Gábor tb. 
szds. 

* Bánfai József szakv. bajtársunk 
írja a következőket: - "Ma, ami
kor üzemünk tejátvételi naplójába 
beírtam a dátumot, eszembe jJJtott 
a 25 éves nagy évforduló! 1945. 
április 3-án 19 óra tájban lé,ptem 
át az akkori német birodalom ha
tárát, Luttenberg közelében Dél
Stájerországban. A határ előtt ál
ló utolsó fa megölelésével bucsúz
tam Hazánktól. Alakulatunknak a 
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luttenbergi erdő adott éjszakai 
szállást. Vitéz Szügyi Zoltán vőrgy 
úr parancsnoksága alatt álló Szent 
László hadosztályunk Dél-Auszt
riában a Mura mentén az utolsó 
napig harcolt a keleti hordák el
len. Itt volt elég alkalmunk a be
lépődijat megfizetni Ausztriának 
a ~ésőbb nyújtott menedékért. A 
bajtársiasság a hadosztálynál, elöl
járóink részéről tanusitott jóindu
lat, a feltétlen fegyel~ mintaké
pe lehetne a világ összes hadsere
gének! Hálával gondolok vitéz 
Szügyi Zoltán vörgy úrra, ki meg
mentette a hadosztály t a szovjet 
fogságtól. A fegyverletételi pa
rancs után hadosztályunk tervsze
rüen ürítette ki állásait és vonult 
vissza Karintia területére angol 
fogságba" . 

* Zöldi István tb. csendőr éles til-

sunk Hollandiában egy kisebb ' 
könyv írásán dolgozik, melyet a eröfes~ltéseket, melyeket a nem-
nyugati hatallmaknak szánt. Köny. zet T~~non ellen végzett. A revi
ve lényege az, hogy Európa me. ziós torekvésekben ő a főszerepet 
mentése a magyar hadsereg érd!. ~tte a ko~án! részéről és a pro
me volt, mely anyagilag a Nyugat pa~andát lránYl:o~.ta Külföldön. Az 
részéről megfizethetetlen. A ma. ecrJ.1grá~s csendoroknek a követke
gyar fegyverletétel 1944 októberé. ziSket uzente: - "Legyetek büsz
ben utat nyitott volna a Szovjet. kék. hog~. Horthy Miklóst szolgál
nek Németország teljes megszállá- tátok, a torténelem őt igazolta!"-

sához, sőt a Szovjetunió elérte * 
volna a La Manche csatornát is., Sisa . Istv~n közíró "Magyaror-
A magyar hadsereg önfeláldozó szág bIológIai Trianonja" eimen 
harca és helyállást megmentette hOsszabb tanulmányt írt, melyben 
Nyugatot a keleti veszedele~ 'Ílolja, hogy a magyarságot egy 
Kaiser Gyula alez 1956 után j'&t .,.m, de még súlyosabb szuper
nyugatra, addig bőven volt alkal. Trianon fenyegeti a kommunisták 
ma saját bőrén tapasztalni a szav- abortusz törvénye következtében. 
jet "felszaba~ulást". Munkájáához Évente 200.000 magyart ölnek meg 
sok sikert kivánunk! születése előtt. Ha ezt az ördögi * rendszert nem szüntetik meg azon-

takozó levelet küldött a francia te
levíziónak, mert kommunista be
folyásra az 1956-os felkelést becs
mérelte. A televízió a következö
ket mondotta: - ,,70.000 csendör 
nyugatról csinálta ezt a fasiszta 
felkelést, miután Horthy elött el
vonultak!" - A tökfejü televízió 
bemondó nem tudja, hogy a csend
őrség 22.000 létszáma felére apadt 
a háborúban, 5.000 csendőrt tör
vénytelenül kivégeztek a kommu
nisták, a többit elhurcolták a szov
jet csapatok. Zöldi Bajtársunknak 
gratulálunk, munkája az Uj Hon
foglalás lappa,l kiváló! 

A háború-vesztés utáni eszten. nal, a magyarság elpusztul és ha
dökben is Horthy Miklós kor· zánkat a szlávok fogják egymás 
mányzót rendkivül érdekelte a közt felosztani. Sisa István tanul
szovjetmegszállta haza helyzete mányát többezer példányban haza
Mindig bizott a fordulatban éi küldte a nemzeti emigráció. Saj
nyugat segitségében. A feloszla· :'. eredmény n$} lett. A hazai 
tott csendörség is szívügye volt éS 6 ~Jok nem mernek a Szovjetunió 
él'énk levélváltást folytatott Olch· ::.a ellen cselekedni és árva faj-
váry Milvius Attila vőrgy-gyal éS halad a pusztulás felé . 

Dr. Halló István őrgy-gyal, ki'knek * 
a következő irányelveket ha~ ;.~1gári László t. őrrn-t szinte 
meg: _ "Ments étek át a múlll' ,lIikus baleset érte a kit' t' 
mindazt, ami erkölcsi érték, a tes al1llDinium gyárban. Egy 10 lma 1 

tületet pedig igazítsátok hozzá i Vastag acélkábel elszakadt O~ 
változott idők követelményeiheZ ::as vége úgy csapta' ;ej~, * k6rh eszméletlenül szállították 

A torontói magyarság Petöfi 'It hba, hol hetek mu' l té • • Jy." CSak va rt 
csorálán 1970. márcIUS 14-én Sisak.magához. Az összetört éd--
Eoldlard Tibor volt az ünnepi sz~ ~a helyébe emlékül egy ar:n ~ 
nok. Bes~édében vázolta az ak1t~ t kapott és egy oklevel~. * Kaiser Gyula tb. alez. baj tár-
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Mert a munkás sisak életét men
tette meg. Polgári bajtársunk az 
arany sisakot és az oklevelet a 
csendőr múzeumnak ajándékozta. 
Azonfelül elküldte a legszebb 
Horthy tiéle bélyegsorozatokat 
szintén a csendőrmúzeum számá
ra. Adományait köszönjük! 

* 
Dohányvidéki bajtársaink 1970. 

július 19-én csendőr pikniket ren
deztek a csoportvezetö, Pásztor 
Béla főtőrm farrnján. Bár esett az 
eső, a piknik mégis kiválóan sike
rült, mert a társaság egy hatalmas, 
cementalapú csürbe vonuJt. Részt
vettek az összes környékbeli 
csendőr bajtársak családjaikkal, 
később befutott az ügyvezető el
nök is Torontóból, majd Enyedy 
László főtŐIjm, vezetőségi alelnök 
és Seregélyes Márton főtörrn fiával 
Hamiltonból. A hangulatot emelte 
adohányvidéki bajtánsak és a há
zigazda bajtársias magatartása és 
a kiváló italkés~let. Egy pillanatra 
kisütött a nap, ezalatt mindenki 
megsütötte szalonnáját, vagy zsi
ványpecsenyéjét. Ott volt a köz
ponti csendőrzászló, az ügyvezetö 
elnök köszöntötte a szép létszámú 
dohányv,idéki bajtárs akat, köztük 
a kor és rangidőst: Pásztor József 
főtőrm-t . Elismeréssel nyilatkozott, 
hogy a közel két évtizedes legne
hezebb fizikai munka meghozta 
eredményét: a dohányvidéki baj
társak mind gazdagok, anyagilag 
független emberek lettek. A do
hányvidéki gazdák, több, mint 

61 



lIii 

iii 
I 

1'1 

ti 

ezer fő, csendőrt választott a del
hii Magyar Ház élére, büszkék va
gyun'k, hogy a kö~bizal$l csend
őr bajtársunkat: Pásztor Béla fő
tőrm-t érte! Durányi György 
smkv kiválóan szavalt, Végh Klá
ra énekmüvésznő magyar nótái és 
katonadaJai fokozták a nagyszerü 
hangulatot. Pásztor Béla főtőrm új 
elfoglaltsága miatt a csoportveze
téstől való felmentését kérte, a 
helyi bajtársak egyöntetüen Péter 
Bálint őnm-t választották meg cso
porvezetönek. ~ésö este volt, mi
kor s~akadó esőben oszlott a szép 
bajtársi összejövetel, köszönjük 
derék Bajtársak, mindig eljövünk! 

* 
Nagy György örm bajtársw1k 

nemsokkal kivándorlása után egy 
festöi farrnot vásárolt Sudbury-töl 
délnyugatra az erdök mélyén, a 
Wavy tó partján. Az elmúlt évek
ben a tóparti földnyelvet nyaralók 
szálmára felparcellázta és kizáró
lag magyarok számára áruba bo
csátotta. A környékJbeli csendör 
bajtársak közül többen vettek 
ilyen telket és nyaralót építettek 
rá. Nagy György most közölte ve
lünk, hogy a szomszéd tulajdonos, 
kitöl ö is vette fanmját, hozzá ha
sonlóan felparcelláz ta a tóparti 
részt és árúba bocsátotta. A telkek 
nagyok: 99-szer, 138 láb, ára 1000 
dollár, lefizetés 20%, a fennmara
dó összeget tíz év alatt kell letör
leszteni 7% kamataival. A nyár és 
ösz csodás szép a környéken, me
leg és napos, teljesen páramentes. 
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t6JJkkel: V1itéz Tamáska Endre nemzetközi elismerés is érte. A 
Nagy Konstantin Lovagrend a 
Nagytavak vidékére parancsnok-

N lóknak ideális befektetés. A. szCIS-sal és folytattak minden eset-
yara . _ ...... értékes megbeszéléSeket a 

területen nagyvadak IS vannak: Oz 11"- SBK' á 
. , .. .u:C Jav ra medve, renszarvas, vadászoknak 1YJ:PO • 

is ideális. Érdeklődök írjanak Nam . * 
G .. b 'tá nknak ci'"", Hivatalos'an tavaly alakult los-yorgy aj l"SU · , ""Ile . . • 
W orthington, Ontario, Canada' angelesi csoportu~k IS Igen aktIV 
T.l I ó á se az USA' "'ajtársi életet él. Nemcsak, hogy J.'1yen o cs ron ma '1' ~ '.. __ 

ban, se Kanadában nem lehet ek kivá:1óan slkerult csendornapot 
kora telket vásárolni! szerveztek, hanem élénken részt-

* ' vesznek a magyar életben. Dr. 
__ .. HolIády Ernő szds, csoportveze-

A vezetöség ügyvezeto elnok~ tiSnk és helyettese: Valkay Lajos 
az a tipus, aki nem szeret szobá· föWrm mindenütt jelen vannak, 
ból vezetni, a bajtársait látni hE IX! I1Ihová hívják öket. Bajtársi 
szereti és ma már a Csendes " olatuk a MHBK-hoz példás. 
ántól a vasfüggönyig jóforrn'"i A elyi amerikai Citizen's Council 
minden csendör bajtársat szem~ kikéri véleményüket. Febr. 28-án a 
lyesen ismer. Az ilyen személyei MHBK rendezésében résztvettek a 
kapcsolatok adják meg a helyes tá- Székely Ákos emlékérem ünnepi , 
jékozódást a bajtársi életben· vacsoráján, hol kiosztották a fenti 
1970. tavaszán is utrakelt, márciU! érmeket mindazon magyar szárma
végén résztvett a MHBK welland záa4 amerikai katonának, kik az 
vacsoráján, ahol találkozott a nia, USA hadseregében Koreában és 
garavidéki csendörökkel. Május l~ Vietnámban szolgáltak. Dr. HolIá
-17-18-án meglátogatta a hami! dy Ernő szds ezen az estén meg
toni csoportvezetöt, majd az USA ható szép beszédet m.ondott a fia
ban a courtlandi csoportvezetöl tat amerikai katonákhoz. A kitün
RochesteI'lben találkozott a Rá,Cl tettek közt csendör gyerekek is 
testvérekkel és Bede Antal zls' oz' vannak. 

* 
vegyével, meglátogatta a Peká~ 
lovas örsöt és a Dutch HiU-en fek, 
zö ellátó örsön tanácskozott Y.·lil;~. 4 eky Ágosto~ alez . halálával 
Gáb r fhdgy és vitéz Szendi Jó'il~ ""eSedett a plttsburgl MHBK 
O--rrn

o 
csoportvezetö társaságába! ~r.t vezetöi helye. Az. 1970. , Jao. 9-1 ös '" I Hazafelé Church vilI e közeléb~ r . szeJovete en erre a poszt-

meglátogatta Bodó Antal örm csir,~' ~ttsburgi honvéd bajtársak 
kefarmját. A világtalálkozó ut~ CSIit amáska End:.e szds-t, MK
résztvett a dohányvidéki piknike: ~ csoportvezetonket válasz-
aniagaravidéki pikniken, majd · ~~. . 
Tóth farmon randevuzott az TJS~ , Bajtársunkat más 
ból érkezö pittsburgi csoportveZ 

nak nevezte ki s elsőnek került 
így egy nagy lovagrendi csillag 
egy csendőrtiszt mellére. 

1969. dec. 29-én pedig a Szent 
Lázár Lovagrend magyar tartomá
nyának tengerentúli kancellárjává 
nevezték ki. Szívből küldjük elis
merésünket. Vitéz Tamás!ka Endre 
szd s bajtársunk komoly müvésze
tével, történelmi munkáival nem
zetközi vonalon öregbiti a magyar 
érdemeket. 

* 
Kivonat egy honvédtiszt leve

léböl: - "A csendőrnapok nekem 
is ünnepek! Mert ha nem is voltam 
csendör, de igen-igen szerettem és 
becsültem akalmstollas bajtársai
mat. 1939-40-ben a debreceni VI. 
hadtest kémelhárító ' osztályánál 
szolgáltam s szorosan együtt do 1-
goztam a 6. csendör nyomozó al
osztállyaI Ferenczy 'alez. úr pa
rancsnoksága alatt, majd 4 hóna
pig Kudar őrgy úr alagi nyomozó 
alosztályánál voltam. Rengeteget 
tanultam és tapasztaltam ezekben 
a beosztásokban." _ 

* 
A hazai kommunisták Budapest 

"felszabadulásának" emlékére bé
lyeget adtak Ici s elárasztották ve
le az emigrációt. A bélyegzöt is 
erre az alkalomrn újratervezték, 
1970. febr. 13-i kelettel, hat'almas 
szovjet csillag elötel'ében egy iz
mos munkás egy rémitö sárkányt 
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öl meg. A hazudásban mindig na
gyok voltak! Mert a magyar mun
kások mindig hazafiak voltak és 
azidöben a frontokon véreztek a 
szovjet ellenséggel szemben. Ma
gyarország nem forradalom útján 
lett kommunistává, hanem a szov
jet hadsereg győzelmével, Moszk
vából hazahozták a hírhedt ma
gyar kO}:llmunista ötösfogatot, kik 
kiirtották a nemz,et vezetőrétegét, 
feloszlatták a csendőrség et, rab
ságba dötötték a nemzetet, ter
ror alatt tartják azóta is a lakos
ságot s a világ közvéleményét 
ilyen bélyegekkel butít ják és fer
tőzik. Mert a naiv nyugati bélyeg
gyüjtő ezekből a rajzokból joggal 
azt hirdeti, hogy a munkásság fel
lázadt a "fasizmus" eMen s azt ki
irtotta, "forradalom útján" kezébe 
vette a hatalmat, ahogy ma a hazai 
kommunista nagyságok hazudják. 

* 
A Magyar Nemzetvédelmi Világ-

szövetség 1970. október 29-én a 
MKCSBK központ előterjesztésére 
a Nemzetvédelmi Keresztet ado
mányozta Forbes Frigyes tb. al
hadnagynak a magyar ügy melletti 
többszörös kiállása elismeréséü!. 
melyet a kanadai újságolmak, rá
dió és televízió riportereknek soro
zatosan, hosszú időn át végzett. 
Fred Forbes barátunk emellett 
Szent László lovagj'a is. 

* Mindnyájan emlékszünk a ször-
nyü drezdai bombázásra, mely 
1945. február 13-án történt s a 
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nagy német várost az angol légi. 
erő eltörölte a föld színéről. 

A tragédiában mi csendőrök is 
érdekeltek vagyunk, mert Drezdá. 
ban a többszázezer halott közt ki. 
telepített csendőr bajtársaink és 
hozzátartozóink voltak. A szörnYil 
tragédiát egy életben maradt al. 
hadnagy bajtársunk levele világít. 
ja meg legjobban: - ,,1945. feb. 
ruár 13-án este az angol rádió be. 
mondta, hogy Drezdát nem bom. 
bázzák, mert egy híres angol ál· 
lamférfi ott V'égezte iskoláit és . 
a várost megkimélik. Ennek 
nére a bombázás megtörtént, este 
10 órakor kezdődött és 4 hullám· 
ban reggel 4 óráig tartott. Több
ezer angol és amerikai gép hajtot· 
ta végre a támadást. Mi 60 km tá· 
volságból figyeltük az éjszakai 
bombázást, parancs szerint nyu· 
gatra vonultunk, de hozzátartozó
inkat visszahagy tuk Drezdában 
egy menekült táborban. Reggel a 

német parancsnokságon érdeklőd· 

tünk, hogy a város azon részét 
.holi családjaink voltak, bom~áZ' 
ták-e? A németek nemmel feleltek 
Rossz érzések fogtak el, ezért eg! 
futárt Drezdába küldtem, a futár 
útközben találkozott az V. 
ker. ipk-kal, de sem ő, sem a fu 
nem tudott semmit felderíten. 
hozzátartozóinkról. Pátkay szd~ 
úrral kerékpáron másnap Drezdá 

ba utaztunk, oda délután érkez 
tünk meg. Azonnal megkezdtük 
kutatást, a légvédelmi pinoét III 
is találtuk. A 4 emeletes épület tet 

jelen kiégett, a légolta'lmi helyről 
a német légó osztagok azna,p reg
gel hordták ki az áldozatokat. Csa
lAdjainkat nem taláLtuk már ott, 
de a véres légó csomagjaik sértet
lenek voltak Ebben az épületben 
500-an haltak meg, köztük a szds 
dl' családj'a és az enyém, felesé
gem, kislányom és kisfiam. 

Elkeseredésünk!ben csak széde
legtUnk a romház körül. A népte
len utcákon egyszer csak egy 10-
vascsendőr közeledett felénk a 

lahegyek közt, álomnak tünt, 
Igy honnan kerül ez ide? Odalép
ett hozzánk, szívfacsaró fáj

claknunkban nem sokat törődtünk 
vele, pedig tollas kalapot viselt s 
megismertük. Csendesen megszó
lftott, hogy mit keresünk? Mikor 
feleltünk, csak akkor ébredtünk 
fel, hogy Dr. Boda József örnagy 
IÚ' áll előttünk teljes csendőr dísz
ben, lóháton. Az örgy úr részvé
tét fejezte ki, a támadást senki se 
élte túl. A téren megtalá<lták Un
gi Móric főtőrm zubbonydarabját, 
a zsebében igazolványával és hús
cafatokkal . . . Ungi felesége és leá
nya 'a szálláson égtek el. A mi légó 
'incénkből senki se menekült ki, 
'esen találtuk, de ott maradtak 

'n a névvel ellátott légó csoma
lOk ... A pince nem omlott be, az 
.Uletet ugyan érte találat és kié
&ett, hozzátartozóink ott fulladtak 
Dleg, mert nem tudtak kiiönni s 
lleJn érkezett idejében segítség . ." 

25 év távlatából, a soha nem 
lY6gywó sebek teljes átérzésével 

gondolunk a levél írój ára s lélek
ben minden emigráns csendör meg
szorítja kezét . . . 

* 
A szovjet hadsereg nagylétszá-

mú kórusa és tánccsoportja 1970. 
nyarán Torontóba érkezett és na
pokon át előadásokat tartottak. Si
kerük nem igen volt, nézők csak 
gyéren érkeztek. Mert a torontói 
bevándorolt nemzetiségek, köztük 
a magyarok is, vicces müsorokat 
osztottak szét az érdeklödő kana
daiak közt a helyszinen. Ezen a 
müsoron szerepelt pl.: - "Gyakor
laton Magyarországon l 956-ban. 
Zene: Yakubovszky marsall , líra: 
Kádár János. 21 napos körséta 
Csehszlovákiában. Esztország, 
Lettország, Littvánia, mi szere
tünk titeket! 1944-45-ös felsza
badulási induló. Társalgás Dub
csekkel. Kínai románc az U ssuri 
folyónál . Béria románca. Balalajka 
és Sztalin gitárzene. A kiváló hu
manista: Lenin." - A müsor olva
sására a kanadai közönség feléb
redt s a szovjet elöadás mulatság
ba fulladt. Reméljük, nem jön töb
bé kórusuk Kanadába. 

* Will i Brandt német kancellár 
barátkozni kezdett a Szovjetunió
val s a német nép rovására lemon
dott a történelmi német területek
ről a Szovjetunió és Lengyelor
szág javára. Ezen Lépését erős fel
háborodás kisérte, a következő vá
lasztáson kibukik kormányával 
együtt. Miközben évek óta folyt 
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ez az előkészítés, ezalatt a kulisz
szák mögött az európai keresztény 
szociaHsta és nemzeti körök az 
Egyesült Európa megteremtésén 
fáradoznak. Az európai közös piac 
12 állalrna szivesen átalakulna egy 
európai konfederációvá, hol meg
szünnek az országhatárok, minden 
nemzet szabad, mely magához 
vonzza a rabnépeket is túl a vasfüg
gönyön. Az adódó problémák tisz
tázására komoly tárgyalások foly
nak. Az európai országokban a 
felvilágositó előadásokat nap
mint-nap Dr. Habsburg Ottó kir. 
herceg tartja az ő felkérésükre, ki 
tökéletesen beszél Európa nyugati 
nyelvein, köztük magyarul is. 

* 
A Bajtársi Levél szerkesztője 

1970. október 16-án összeállította 
csoport jaink rangsorát a Bajtársi 
Levél és a központi ügyvitel anya
gi támogatása sorrendjében: l. To
r~ $ 307.00, 2. EurÓIpa {hat or-

.... szág) $304.40, 3. Montreál $231.00, 
4. Sydney $ 205.73, 5. Niagaravi
dék $ 160.00, 6. Los Angeles 

159.65, 7. Milwaukee $ 128.24, 
8) Calgary $ 125.00, 9. New Bruns
w ick $ 122.55, 10. British Col um
bia $ 116,94, ll. Melboume $ 90.-, 
12,Adelaide $ 65.80, 13. Sao Paulo 
$ 62.85, 14. Valencia $ 62.44, 15. 
San Francisco $ 58.64. 

* Montreáli bajtársaink 1970. ok-
tóber 15-én nagy mozgás ra ébred
tek. Trudeau kanadai miniszterel
nök elszánt lépéssel életbeléptette 
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a statárium ot és Quebec tartomány 
a kanadai hadsereg ejtőernyős és 
más elit csapatainak megszállása 
alá került. A quebeci rendőrség 

,pedig megkezdte a francia terroris· 
ták, a FLQ "Front de Liberation 
du Québec", magyarul "Quebee 
felszabadító front ja" felszámolá· 
sáto Tagjaik kivétel nélkül kommu· 
nista szimpatizánsok, kik kiképzé. 
süket Kubában és Algériában kap. 
ták, kik évek óta középületeket, 
állami berendezéseket robbantot· 
tak, fegyverraktárakat és fegyver. 
üzleteket fosztogattak, kik m 
sok embert megöltek, utoljára e"" 
raboltták Laport Péter quebeci mi· 
nisztert, majd brutális an megöl
ték, a szintén elrabolt James Cross 
angol diplomatát pedig azóta se 
találják. 10 nappal később 600 ka
nadai királyi csendőrt vezényel
tek Montreálba, kik azonnal elfog
ták az emberrablók egyik tagját s 
a banda felszámolása folyamatban 
van . 

A liberális Trudeau miniszterel
nök e kemény lépését a lakosság 
szimpátiával és örömmel fogadta. 
Végre cselekedni mertek a nagy 
demokráoiában, hol minden lehet! 
Mi kivándorlásunk első napját 
soknak találtuk azt a szabadságo., 
amit Kanada békés lakossága él
vezett. Most saját bőrükön tapasZ
talták, hogy terroristák és gyilkO
sok bandáját nem lehet demokrá
ciával kez,elni, csak keményen és 
~atol)ásan, ahogy Európában meg
szoktuk. A FLQ müködése pedig 

,gyelmeztette a sz'abad világot, 
bogy az ördög nem alszik s a kom
Dlunista terror kikezdi még a leg
békésebb, legmagasabb életszin
'fona.Ju országot is, hogy hatalmá
ba kerítse. Mi pedig örömmel és 
bUszkeséggel figyeljük a RCMP, a 
kanadai csendőr kollegáirrk kiváló 
munkáját! 1 

* MüLIer Antal őrm, sao paulói 
csoportvezetőnk mondotta többek 
közt 1969. októberében csoportja 
. 'Jésén a következőket: - "A 

.gyar nemzet háborúi joggal vi
selik a szabadságharc jeUegét, 
mert mi valóban mindig létünkért, 
vagy idegen uralom ellen szabad
ságunkért harcoltunk. Ezt tettük 
utoljára 1956-ban is. Mi voltunk 
ismét Nyugat utolsó bástyája, 
mint sokszor a múltban, annak a 
Nyugatnak, mely a magyar áldo
zat nagyságát sohasem értékelte 
és sohasem hálálta meg. Számunk
ra még nincs olyan változás, amely 
elhalványítaná vértanúink és hö
seink emlékét!" -

Ezután a jelenlévö 20 csen dör, 
SZakaszvezetötöl az ezredesig l 

rces néma vigyázz állásban t isz
Igett emléküknek. 

* 
A kanadai francia probléma megér
téséhez tudnunk kell, hogy Que
bec francia lakosságú tartomány. 
Az 1867-es konföderáció biztosí
totta a francia lakosság számára 
a nyelv szabad használatát, sőt a 
francia törvényesen elfogadott ál-

lamnyelv, a dolIáron is fele-fele 
arányban angolul, franciául nyom
ják a szöveget. Az emberi szabad
ság maximumát élvezi a francia 
lakosság. Mégis kb. 25% elégedet
len, teljesen független francia álla
mot szeretnének alakítani Észak
amerikában. A Szeparatista Párt 
nem téveszthető össze a FLQ-val, 
a terroristák jelentéktelen szervez
kedésével, akiket maguk a franci
ák is elítélnek és megrvetnek. A 
szeparatisták azonban minden tör
vényes igyekezetük ellenére csak 
21 %-át kapták a szavazatoknak a 
legutolsó választáson. Quebecben 
is Trudeau liberális párt ja győzött . 

A magyar bevándorlók zöme azon
ban a konzervativokra adja le rend
szeresen szavazatát. 

* A MKCSBK "Tölgyesy Gy6ző 
tábornok" szórvány-csoportja 
Pittsburgban 1970. febr. 14-én pár
toló tagjává választotta Szondy 
István tÜzér fhdgy-ot. Gratulálunk! 

* 
A csendőr emigráció benjá-

minja, azaz a korban legfiatalabp
ja Kárász Rudolf szakv 47 éves, 
1923-ban született, de már 17 éves 
korában bevonult katonának. Fe
lesége német asszony, aki azon
ban magyarul kiválóan beszél, ma
gát magyarnak tartja és örőmmel 
jön az urával minden magyar meg
mozdulásra. Kárász Rudolf mind
emellett elegáns, jókiállású ember 
s nemrég megnyerte a feketeerdei 
sakkbajnokságot is Freiburgban. 
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Neve a német újságokban szere
pelt. Rudi, szívböl gratulálunk! 

* Egy Angliában élö örmester baj-
társunk 1947-ben sváb kitelepítö 
vonaton hagyta el a hazai kommu
nista paradicsomot. Pedig nem 
volt sváb, csak üldözött csendör, 
ki megtudta, hogy a kommunista 
rendőrség keresi. A vasutáJllomá
son látta a sok ezer svábot, közé
jük állt, azok maguk közé fogad
ták és igy megmenekült. 

* Egy szárnyparancsnok főhad-

nagy bajtársunk a pilisi hegyekben 
szovjet fogságba esett, de onnan 
megszökött és más választás nem 
lévén, hazament szülei budai laká
sára <és ott elrejtözött. Volt őrm 

alárendelt je, aki ismerte szülei cí
mét, szülei lakásán érdeklödött pa
rancsnoka felől. A találkozás meg
ható volt! Az örm ruszin felesége 
jóvoltából a demokratikus rendöF
séghez került, így volt parancsno
kát hamis igazolványok alapján 
svábként kitelepítette az ország
ból. 

* Egy százados bajtársunk 1945-
46 között hordár volt a Keleti pá
lyaudvaron. 47-ben talpa alatt égni 
kezdett a föld. Nekiindult nyugat
nak s a földeken, erd ökön keresz
tül gyalogmenetben megközelítet
te az osztrák határt. Az utolsó na
pon teljesen kimerülve betért egy 
tanyára. Megkérte a gazdát, hogy 
pihenhessen és enni is kért, mert 
napokon át csak a mezökön talált 
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zöldségekből élt. A gazda népes 
családja közé asztalhoz ültette. 
Barátságos emberek voltak, kik 
azonnal látták, hogy a menekülö 
jobb napokat látott a múltban. 
Megkérdezték volt foglakozását is. 
A menekülö megmondta, hogy 
csendőr százados volt. A család 
összenézett, majd a gazda felkelt 
és kilffient. A menekülö pedig vár
ta az Á VO-sokat, mert már fogy
tán volt a hite. Tévedett! Pár perc 
múlva egy csendör őrmester lépett 
a szobába, kakas tollas kalapban 
szabályos egyenruhában, feh 
keztyüvel jelentkezett a százados
nál. A menekülö könnyezve ismer
te fel. a gazdát! Percek után a 
csendör ismét földmüvessé válto
zott, egy tarisztnyát te le pakolt 
élelmiszerrel a menekülö számá
ra, kikis€rte a határra, eligazítot
ta az erdökön át, megölelték egy
mást. A menekülő könnyes sze
mekkel ment bizonytalan JovoJe 
felé . A gazda pedig visszatért ősi 

földjére, mert hitt 'abban, hogy 
akié a föld, azé az ország ... 

* Vitéz Faraghó Gábor altbgy, a 
csendőrség felügyelöje Horthy 
Miklós parancsára utbaindult 
Felvidékre, onnan Moszkvába ~ 

fegyverszünet ügyében tárgyalni. 
Utjára három csendőrtiszt kisérte 
el és biztosította kalandos utazá
sát. A rábízott parancs teljesítése 
után visszatért Magyarországra, 
ahol Rákosiék közellátási minisz
ternek bízták meg. Tragikus idők 
voltak, Faraghó altbgy is látta ezt, 

de kezében nem volt hatalom. 
f{ajdani alárendeltjei: tisztek és 
legénységi bajtársak többen kér
ték segítségét. Mindenki számára 
levelet adott és az új rendörség
hez küldte öket ajánló sorokkal. 
Nemsokára meg is halt. Még nincs 
kezünkben bizonyíték, hogy nem e 
Péter Gáborék segítették a másvi
lágra? 

* Egy életfogytiglani fogházra 
ítélt törzsörmester bajtársunkat 
..... --"nista fegyőr megbiJrincselt 

vonaton egy dunántúli vá
rosba kisérte tanuként egy másik 
csendőr népbírósági tárgyalására. 
A fegyőr eJaludt, a tőrm az egyik 
kanyarban, ahol lassított a vonat, 
megbilincselt kezeivel leugrott a 
vonatból. Nem halt meg, csak 
több sebből vérzett. Betért az elsö 
tanyára és kérte a gazdát, hogy 
Vágja le a bilincset. A gazda azon
nal levágta, majd bekötözte sebeit. 
Megvendégelte, ennivalóval látta 
el, majd útbaigazította. A törm 
másnap már külföldön volt. Ma itt 
él velünk Isten kegyelméböL 

A csendőr szellem kimagasló 
Idáit a jövőben is ismertetni fog

I 

* 
A "Haida" nevü hadihajó, a ka-
hadai haditengerészet rom.bolója 
tengerészmúzeumként a torontói 
kikötőben horgonyoz. 1969. októ
tier 23-án a Haida főárbócán lyu
kar magyar zász'1ót lengetett a 
_I! A torontói városháza tornyán 

ugyanezen napon szintén lyukas 
magyar trikolor lengett. 

* 1970. május utolsó vasárnapján 
sok magyarlakta város rendezett 
hösök napi ünnepséget. Híreink 
szerint Toronto, Welland, Calgary, 
Cleveland, Sao Pauló, Montreál 
stb. magyarsága megható ünnep
ségekkel áldozott Hösei emléké
nek. 

Calgary-ban a hösi emlékmüre 
Zöld János tb. hdp. és Szelei Jó
zsef szakv, majd Dr. Kiss Gyula 
szd s és vitéz Rácz István örlm he
lyezett koszorút. 

Torontóban Dr. Szalontai Sán
dor g. fhdgy és Balassa Benedek 
szakv tették le a kegyelet koszorú
ját a szabadságharcos emlékmüre 
az Onllarió tó partján. 

* 1970. október 23-át Calgary vá-
rosa magyar nappá nyiLvánította, a 
főteret magyar zászlók díszítették. 
A polgármester felolvasta határo
zatát, a lelkes magyarság pedig 
tapsorkánnal köszöntötte a város 
fejének magyarbarát magatartá
sát! 

Torontóban ünnepély, majd is
mét koszoruzás történt a Buda,pest 
parkban a szabadságharcos emlék
münéI. A csen dör koszorút ismét 
Dr. Szalontai Sándor g. iihdgy, he
lyi csoportvezetö és Bónis János 
szakv helyezték el. 

* Az amerikai szabadságharcosok 
1970. okt. 23-án többek közt a kö-
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vetkező üzenetet juttatták el a ha
zai kom,munistákhoz Dr. Pogány 
András fogahnazásában: - "Mind
addig, mig Ötvenhatnak és mind
azoknak, kik meghaltak érte, ezer
százalélcig igazuk nem lesz, mi so
ha elhaJllgatni, vagy a játszmát fel
adni nem fogjuk. A független par
lamentáris és istenfélő Magyaror
szág létét igén}'ilő hang nem hall
gathat el a nemzetJközi politika 
zenekarában és lelkünk rajta, hogy 
nem is fog elhaUgatni sohasem! 
Kompromisszwmot kössön Buda
pest, akivel akar, velünk kompro
misszumot kötni nem lehet. A 14-
ik évfordUJlón sem üzen ünk mást 
Budapestre, minthogy számunkra 
nincs politikai kisklapu: felt~telnél
küli fegyvel'letételt követelünk! Az 
idegen fegyveres hordák kitakaro
dása, szabad parlamenti választá
sok és a proletárdiktatúra teljes és 
nyomnéLkrui felszámolása nélkül 
még csak fegyverszünet sem lehet
séges. A Forradalom parancsa ma 
is 100%-psan köt bennünket ide
kint: számunkra félmegoldás nem 
létezett és nem is fog létezni soha
sem. Tétovázás nélkül megyünk 
előre egy szabad, demokratikus, 
parlamentáris és független Ma
gyarorszzág felé, ősein~ nyomán, 
Ötvenhat szeHemében. S erről az 
útról soha letérni nem fogunk: Is
ten minket úgy segéljen!" _ 

* 
Gróf Wass Albert írta 1970. ele

jén: - "Méreggé változzon a bor 
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minden pohárban és tébolyult si
kollyá a kacaj! És szörnyU vész és 
halálhörgés legyen és minden föl
di otthon porrá égjen és minden 
céda ember benne égjen, ki tudni 
arról semmit sem akar, hogy mi
ként .pusztul börtönben, kínban, 
vérben egy rés:lJvétlen világ köze
pében magárathagy'ott népem, a 
magyar!" -

* 
A BetJhlen Otthon kiadásában 

megjelent 1970. évi Bethlen Nap· 
tárban Nt. Daróczi Sándor délam 
rikai utinaplójábán említi a .köve .... " 
kezöket: - "Venezuelában Valen
cia régi város, 1560 táján alapítot
ták, most 200.000 lakosa V'an, Ve
nezuela egyik leghiresebb gyárvá
rosa. Magyarok nem sokan van
nak, úgy 40-50 család, második 
háború utániak, főképp volt csend
őrök. Itt Gecsey István volt csend
őr barátságos otthonában találkoz
tam egy féltucat magyar reformá
tussal. Jól keresnek, megelégedet
tek, oka aHghanem abban rejlik, 
hogy a magyar csoport jóbao
rosszban példásan összetart." -
Köszönet a beküldésért Kiss Sán
dor főtőrm bajtársunknak! 

~ 
Baracsi József g. szds London

ban ,Angliában már hosszú ideje 
magyar tánccsoportot szervezett, 
a fiatal magyar<>kat összefogja, 
őket magyar népi tánckulturára ta
nítja, magyar nemzeti ünnepélye
ken tánccsoportja festői magyar 

tphában a régi szép időkre emlé
keztet s mindig sikert arat. Szív
J?61 gratuWunk! 

*. 
A. londoni Mindszenty Otthon 

elnöke évek óta Kovács Ferenc 
totőrm bajtársunk, komoly és ál
dozatos ember, erre a posztra már 
baI'Illadszor válaztották meg a lon
doni magyarok. A Mindszenty Ott
hOn London magyarságának köz
pontja, a hazátlanok gyülekezőhe

e, az egyedüIélők lelki támasza, 
sportolók, a cserkészek háza, a 

csendőrnapok állandó helye. Kb. 
tiZenöt évvel ezelőtt alapították, 
ZÖmmel csendőr bajtársa ink Az 
alapítók közt találjuk vitéz Szilasy 
László ezds, Kovács Ferenc fő

NSnn, néhai Koronkai József fő

töNll, Kovács Imre őrm és Tóth 
Gyula őmn bajtársainkat. A gyö
nyörü és kiváJlóan karbantartott 
épület főleg a fenti csendőr baj
társak önkéntes anyagi áldoztából 
és fizikai munkájából született! Is
ten áldja őket kiváló munkáju
kért, szívből gratulálunk! 

*I 

A nemesség régi intézmény volt 
.gyarországon, az OSI időkbe 

nyuIik vissza, mikor királyaink cí
tberrel és kiváltságokkal jutalmaz
w,t azokat, kik a haza érdekében 
~áló szolgálatokat nyújtottak. A 
1!jtársaink között sokan voltak 
~dőr tiszti és tiszthelyettesi 
'jInesi családok leszármazottjoai, 
~ nemes battyáni Paksy-Kiss Ti-

eZds, vagy lófő kövendi Nagy 

Jenő ezds, ugyanígy nemes mező
paniti Barabási Sándor főtőrm, ló
fő etédi ·Farkas István alhdgy, ne
mes Nagy László őrm és még igen 
sokan mások. A kommunisták Ma
gyarországon eltörölték a nemesi 
cimeket, kiváltságokat, azok hasz
nálatát odahaza az Új törvény bün
teti. Az emigrációban élő csendőr 
bajtársak abba a helyzetbe is ke
rülhetnek, hogy nemességük iga
zolása, vagy hivatalos iratok be
szerzése jelen állásuk, vagy jövő
jük miatt szükségessé válhat. Az 
emigrációban csak egy intézmény 
van, mely magyar nelffiesJ ügyek
kel hivatalosan foglalkozik s ,mely
nek igazolásait nyugaton elfogad
ják, ez a bécsi Magyar Nemesi 
Káptalan. Érdeklödök írjanak: pri
mor Dr. Barcsay-Amant Zoltán, a 
fenti káptalan vikáriusa, címe: 
1070 Wien, Karl Schweighofer 
Gasse 4/13, Europe. 

* 
Zöldi István tb. csendör bajtár

sunk az "Uj Honfoglalás" szer
kesztője közölte velünk, hogy az 
1970. januári NATO konferencián 
az olasz főtitkár Brozio az európai 
jövő tárgyalása során a következő 
kijelentést tette: - "Magyaror
szág felszabadulása esetén a m . 
1cir. Csendőrséget ismét fel kell ál
Iítani!" -

Brizio fötitkár valószinüen is
merte a csendőrséget és hallotta, 
hogy mit tettek vele a szovjet meg
szállók és a hazai kommunisták_ 
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Silket Ferenc tőI1m bajtársunk 

20 éve állami kertész Venezuelá
ban, San Felipe nevü városban. 
1970. májusában a Yaracuy tarto
mány kOmlányzója arany éremmel 
és diplomával tüntette ki elismere
sül kiváló munkájáért és példaadó 
magatartásáért. De ezt megelőző
en Siket Ferenc tŐml elnyerte 
1968 májusában az államépítészet 
aranyérJmét a munkásokkal való 
hamlonikus magatartásáért, 1969 
decemberben pedig Yaracuy tarto
mány kOmlányzója különleges di
cséretben részesítette. Szívből 
gratulálunk! 

* 
A Magyar Cserkész Szövetség 

intéző bizottsága 1970-ben a leg
magasabb látható csel'lkész kitün
tetést: a Teleki Emlékémlet ado
mányozta Kádár Istvánné Med
zihmdszky Mariannának, g. mez 
bajtársunk leányának az ausztrá
liai leánycserkészet megalapításá
ban és lciépítésében Vialó munkájá
ért. Ugyancsak a Teleki Emlékér
met ' érdemelte ki Megay Bél~ tb. 
őI1m bajtársunk Clevelandban a 
magyar cserkészetben felmutatott 
kiváló munkájáért és a jubeliumi 
nagytáborban a tábori biztonsági 
szolgálat kiváló vezetéséért! Gra
tulálunk Marianna és Öcsi, továb
bi Jó Munkát! 

*I 
Ugyancsak a Magyar Cserkész 

Szövetség a Jubileumi Eimlékérmet 
adományozta Majsay Ottmár tb. 
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őrgy és Góór György tb. hadapród 
bajtársainknak a negyedszázados 
külföldi munka elismeréséül, Kol
taváry Dénes fhdgy pedig jubileu_ 
mi oklevelet kapott a cserk.ész_ 
mozgllllom támogatásáért. Gratulá_ 
lunk, további Jó Munkát! 

~ 

A Szent László Társaság és 
Rend 1970. június 27-én Flüeli-ban, 
Svájcban rendezte a nagy lovag. 
kirá.1y emlékünnepélyét, hol szá
mos csendőr bajtársunk is megje
lent. Ezalkalommal vitéz ikrisbar
naki Farkas Ferenc vezérezredes 
úr, a Szent László Társaság kor
mányzója Szent László lovagj ává 
avatta Magyarországért és a ma· 
gyarságért felmutatott kiváló 
szolgálataikért a következő bajtar· 
sainkat: 

Vitéz Ághy-Asbóth Zoltán 
ds-t, vitéz Beszédes Lajos hdgy 
Koltai Imre őrm-t, Szeberényi Já· 
nos őrm-t, Majsai Ottmár tb. őrgy· 
ot, Csapó Endre tb. fdgy-ot, ifj. 
Goór György tb. hdp-t. Ugyancsak 
a Rend kOmlányzója a Szent LáSz· 
ló Érdemkeresztet adományozta 
kiváló magyl8.r szolgálatukért vitéZ 
Szombathy Lajos zls, Dr. Jani Ist· 

és Dr. Tamás Gyula fÖkapitánya a rendbe felvette és 
vitézzé avatta a következő bajtár
sainkat háborús érdemeik eIisme
réséül: Demetrovits Dezső szds, 
Polgári Lászlót t. őrm és Antal Mi
hály tb. szakv, Vármányosként a 
Rend tagjává avatta ifj. Hollósi 
Lajost. Vitéz Demetrovits De
zső, vitéz Polgári László, vitéz An
tal Mihály és ifj. vitéz Hollósi La
jos Bajtársaink elött a m. kir. 
Csendőrség tiszteleg! 

A MKCSBK 
szfvböl gratu1lál! 

*1 
Vitézi Rend 1970. 
és 6-án tartotta a 

tó ,partján Feldafingban 
50 éves jubileumi nagygyü

rend ezeréves múltban 
s azt Horthy Miklós 

a modern hősi világ
megfelelően. A rendi 

DYetelen három generáció 
jelentek meg. Ezalkalom

kisbarnaki Farkas Fe
,.r~tf",C! úr, a Vitéz Rend 

* A MáItai Lovagrend északameri-
kai priorátusa (Kalifornia) emig
ráns érdemei alapján meghívta vi
téz Kövendy Károly szds-t tagjai 
közé és 1970. szept. 22-én máltai 
lovaggá avatták. 

* Mészöly Elemér vőrgy úr, a 
MHBK vezetője 1970 év folyamán 
az Európai Frontharcos Szövetség 
vezetősége nevében az Európai 
Frontharcos Keresztet adományoz
ta a következő csendőr bajtársa
irlknak: 

Berzeviczy László g. alez. Tom
pa Miklós szds, vitéz Haraszthy 
István alez, vitéz Tamáska Endre 
szds, Simonffy Ferenc tihdgy. 

Párisban a következők részesül
tek ugyanebben az elismerésben: 
vitéz Temesvári Márton tb. hdgy, 
Tóth József tőnn, Csala Gyula 
szakv és vitéz Kövendy Károly 
szds. 

Ugyancsak Mészöly Elemér 
vőrgy úr, a MHBK vezetöje 1970 
nyarán az MHBK Jubrileumi Eimlék
énnét adományozta vitéz Tamás-
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~a Endre szd s-nak az MHBK érde
kében kifejtett kiváló szolgálatai
ért. 

*l 
Vitéz Köv,endy Károly szdst 

európai útja során kizárólag ma
gánjellegü kihallgatáson fogadta 
Dr. Habsburg Ottó királyi herceg 
németországi otthonában. A láto
gatót meglepte a királyi herceg 
rendkivüli barátságos magatartá
sa, nagy tudása és tökéletes ma
gyar beszéde. A csendörökröl csak 
a félórás kihallgatás végén került 
szó és a királyi herceg általánosan 
érdeklödött az emigráns csend
örök hogylétéről. Végül szó sze
rint a következöket üzente: - "Ké
rem adja át üdvözletemet a csend
öröknek, nagym becsülöm és sok
ra ért&elem öket." 

~ 

Az emigráns bajtársi munka 
oroSZlIánrészét a csoportvezetöink 
végzik! Bajtárs, támogasd mindig 
emigráns ör,spa,rancsnokodat, kéré
sét azonnal teljesísd, munkáját se
gitsd, csak ezzel az együttmükö
déssel marad erös szervezetünk! 

* Űzenjük csoport jainknak: baj-
társi közösségünket kizárólag a 
bajtársi áldozatkészség tartja 
fenn. Viszont az is köztudomású, 
hogy nem mindenki nyitja ki a 
pénZltárcáját s nem mindig szive
sen. A tapasztalat mutatja, hogy 
csak azok a csoport jaink erösek 
és életképesek, ahol a helyi ma
gyar, vagy magyarbarát társada
lom bevonásával közösen rendez-
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nek csendör vacsorát, bált, vagy 
pikniket. A belépöjegy helyes meg. padai Királyi Csendörség angol
áUapítása, sorsolások, ital és étel. nYelvű képes folyóiratát. Baj.tár
kimérés szerény összege hoz anYa. sak. kisérjük figyelemmel, a 25 év 
gi hasznot s ez esetben nincs is bQnUldözés területén is sok válto
szükség egyéni adakozásra. Példa _t hozott a technika fejWdésé
rá a montreáli csoportunk, me ly ~1.A többi országokban élök 
3 évvel ezelött szinte haldoklot~ igYekezzenek helyi csendörmaga
alig hárman fizettek a Bajtársi Le. zint, vagy rendör szaklapot olvas

J. D. fhdgy-éknál az Operenciás 
tengeren is tul megérkezett Kathe
rine kisleányuk 1970. január 10-
én. 

Néhai Bede Antal zászlós özve
gye, az emigráns csendörök által 
nagyon tisztelt és szeretett Panni 
asszonyunk 1969 tavaszán férjhez
ment Rochesterben Mildenberger 
Pál szkv. m. kir. pénzügyörhöz. Az 
új pár Horváth Béla törm fort-eriei 
otthonában ismerkedett meg, amit 
esküvö követett. Mindketten, mint 
csendör hozzátartozóink, a court
landi csoportunkhoz csatlakoztak. 

vélre a két tucat közül. 1969. feb. ni. 
ruárjától kezdve népes csendörna. *I 
,pi vacsorákat, piklllikeket rendez. 
nek a fenti elvek szerint s azóta a 
csoport az él mögé ugrott s a baj. 
társi igyekezet többszáz dollá 
bevételhez juttatta a csoport 
Bajtársak, kövessétek a montreáli 
példát! 

*l 

A kanadai dohányvidéki csopor
tunk a delhii sz'abadságharcos Un
nepségen Péter Bálint örm, cso

,rtvezetöveI az élen megkoszO
~ta a hösi emlékttnüvet. A gyö

nyörü MKCSBK feliratú koszorút 
katonásan helyezték el a lakosság 
nigy tapsa mellett, a három ma-

Sokan levélben érdeklödtek" gyar egyház, a Londoni Kultur-
hogy a kanadai kormány miért egyesület,a Brantfordi Kulturegye
vette fel a diplomáciai kapcsola· sOlet, a Magyar Ház után a társa
tot vörös Kínával? A politika bo· dMom elé lépett a MKCSBK is. Az 
szorkány konyhájába nehéz belát· ifjuság híres 12 ,pontját Durányi 
ni, de következtetl11li lehet. Vélemé- György szakv bajtársunk szavalta 
nyünk szerint vörös Kína elisme· nagy sikerrel. Gratulálunk Baj
rése egyrészt üzleti kényszer" társak! 

hogy Kanada eladhassa óriás.i bú· Szfvból gratulálunk a következő 
zafeleslegét, másrészt az ehstpe· Baitársainkn.ak: 

rés védelem a Szovjetunió ellen: I Besenyey József szakv-nek és 
Kanada hatalmas területü északi E'" ének István-Péter fia született 
or~zág és ~ jeges t~n~ere~ t~l f~;f' throY-ban, a kanadai dohány
szik a szmtén ónáSl kiterJed~ " en, a keresztszülők Péter Bá
kommunista nagyhatalom. At ~, ftnn és felesége voltak. 
délre pedig a sokezerkiIómétereí Dr. esik Diodor szds 1970. ja-
közös határ mögött Kína. I nU4r 30-án Montevideo-,Uruguay_ 

*i ban feleségül vette Gertrud Lampe 
&eaorinát 1971-ben a múlthoz hason16at, . . 

összes kanadai csoportvezet~ ~ Borgóy János ö~gy-ékhoz 
ka j RCMP ,magazint, a J<$ rL.:... ~ezett a negyedik unoka! meg , p a a -.vvetandban. 

* 
A BL szerkesztöje fel fogja uji-

tani a régi "Csendörségi Lapok" 
mulatságos rovatát, a "csodaboga
rakat". Mert az is elöfordul, hogy 
egyes bajtársak badarságokat 
mondtak. Pl. - .,Csak a tiszti gye
rekek 'kapnak tíz koronás ara
nyat" . - Vagy: - "A Bajtársi Le
vél pénztárában a kamatokkal 
együtt 20.000 dollár van." - Vála
szunk: tessék elolvasni a BL régi 
ifjusági rovatait, hogy kik végez
tek egyetemet, vagy kik érettsé
giztek. Valamennyi kapott jutal
mul tíz koronás aranyat. A másik 
badarságra pedig ;lllejegyzésünk: a 
BL-nek nincs takarékbetét je, ha
nem folyószámlája van. Utóbbi 
azért szükséges, rnert- másképp 
nem lehet beváltani csekket, vagy 
bankpénzesuta1ványt. A folyó
szám:la után nem fizet kamatot a 
bank, a folyóSzámláról a pénz 
azonnal megy a nyomdába, vagy a 
póstára, vagy központi költségmeg-
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térítésre, tehát folyószámiánkon 
jóformán soha sincs pénz, mert a 
bevétel n~ fedezi azt a szüksé
get, amit a vezetőség végez. Ahol 
legalább kétszerannyi áldozatos 
bajtársra volna szükségünk. Kü
lőnben a BL az egyetlen lap, amely 
állandóan közli a bevételeket az 
adakozók nevének rövidítésével és 
minden év végén a "Számadás" 
rovatunkban beszámol az évi kia
dásokról is. Azután a központi 
pénztál"könyveket évröl évre a ve
zetőség tagjaiból alakult bizottság 
ellenörzi, amellett kanadai hites 
könyvszakértö készíti el a pénzügyi 
mérueget. Aki mégis talál kifogást, 
vagy valamit nem szeret, írjon le
velet, vagy telefonáljon, de sem
mi esetre se kezdjen suttogó pro
pagandába, mert azzal saját ma
gát nevetteti ki és saját szerveze
tét rombolja! Az emigráns csendör 
pedig komoly és megfontolt kell 

rendtartás és Dr. Iseák féle bünte. 
tötörvénykönyv (Száraz András 
főtőrm ajándék!a). Fentieknek há. 
lás szívvel köszönjük a felajánlást\ 

Eddig meglévÖ anyag: gyalog. 
tiszti kard, lovastiszti kard, 1800. 
ban vert erdélyi diszkard, Man. 
lioher szolgálati puska, főtönn 
zubbony 12 kitüntetéssel, tánYé. 
rok a budapesti csendőr tiszti ét· 
kezdéböl, nagyított képek a buda· 
pesti csendör laktanyából, Hadik 
huszár szobra, Lehel kürtje erede· 

endőri zubbony, szakaszveze
zubbony, törzstiszti zubbony, 

IlIId tiszti attila, gazdásztiszti zub
bODy, tiszt~ és legénységi társasági 
sitPka, járőrtáSka, két töltény tás
IeJ, billncslánc, csendőr szurony, 
legénységi köpeny, tiszti köpeny, 
fekete társasági nadrág, gya,log
csendőr csizma, lovascsendőr csiz
ma, Bilgeri csi~ma, végül a legfon
toSSbbat: csendőr járőrvezetői jel
vényl 

legyen. 
*1 

A megvalósulás útján tartó emig-
ráns csendör múzeum a követke
zö csendör kincsekkel rendelke
zik: vadás~kalap tollforgóval (Gi
mesi József törm ajándéka), thtts-i 
kard ezüst bojttal (Gimesi József 
tőrm ajándéka), lovascsendör 
mente (Antalffy Pál őrgy aján
déka), 2 t á b o r i csendőrjelvény 
(vitéz Lajtaváry László szds és 
Dr. Barcsay-Amant Zoltán ajándé
~a), tiszti zsávolyzubbony (Tóth 
Imre őrm ajándéka), csendör ágy
takaró (Száraz András fötörm 
ajándéka), Katonai Bünvádi Per-
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A szombaW1.elyi őrs parancsnok· 
képző " iskola . gyakorlatra vonul 
Bagoly András alhdgy vezetésével 

Már az eddigi anyag az új esz
laktanyában kiváló csendör 
agandát fog szolgáltatni mind 

r, mind külföldi vonalon. 
A Magyar Vitézi Rend eddigi 

ga is a csendőrmúzeumba 

:töziJk az uj év elején s megva
:tjuk a vitézi múzeumot is 

nott. Ennek ért~kei lesznek: 
y Miklós tengernagyi csá

.' egyenruhája, köpenye és ki
dlPtetései. József apánk vadász
.nya és marsallbotja. 

1940-ben K.érjük Bajtársaink együttmÜlkö-
. . ~t világviszonylatban, hogy 

ti gipszöntvénye, sz~ad~.sl d.lS~: 1 e9ékeinket megmentsük az enyé
zubbony, szolgálatI kon~~~:t) ~öl, valamint kincseinket a Tes
SZUT, NYlUT, BTK (3 ko \': . , javára ~amatoztathassuk. 

S Igá au ".<1 
Bünügyi nyomozástan, _~~ a.,' * 
szabályzat, Tábori cs:ndon .2;" Bajtársi Levél hírei és cikkei 
bályzat, valamint az osszes l~}n , képeznek Imtonai titkot, arra 
szolgálati nyomtatványok ereéke! , n ügyeljünk, hogy lapunk 
ben, csendör iskolatablók, ért dór' .. kerüljön ellenségeink kezébe, 
dokumentumok, levelek, cS~~"nY' azokat ellenünk felhasznál-
ségi könyvtári könyvek, zsel) o Il~ . ! 
vek, fényképek, térképek.:. A CS~éI' , eljünk hazai levelezésünkre! 
örmúZeum számára S~gosen bO~(, eleket a magyar kommunista 
jük a következő f~alán1ást,. ~~. gok eHenörzik, azokat fel
gyüjteményünk teljes legyen. p ""UlJtk, ártatlan hozzátartozóin-

kat zaklatják és meghurcolják! 
*i 

A MKCSBK megalakulása óta 
több csoportunknál felmerült a 
gondolat, hogy egy csendőr ingat
lant, házat, falut, nyaralót, stb. 
kellene megvalósítanunk. Torontó
ban az elmúlt két évtizedben két 
kisérlet is történt, sajnos ered
ménytelenUI. Okát a következők

ben taláJIjuk: az anyagi helyzet ja
vulásával bajtársaink legtöbben 
saját otthonhoz jutottak, az idő 

mulása pedig erejüket, igyekezetü
ket a közös ingatlan megvalósitá
sáért lecsendesítette. 

* Kovács Ferenc főtőrm bajtár-
sunk nemrég, mint angol állampol
gár, egy angol utastársasággal el
zaránddkolt a Szentföldre. Járt 
Jeruzsálemben és a bibliából is
mert többi szent helyen, ahol a ke
reszténység született és ahonnan a 
jelen erkölcsi világrend kialakult . 
Utja t'anulságos, érdekes és meg
ható volt. 

* 
Köztudomású, hogy a csendőr-

séget gendamnerie néven Napole
on francia császár alapította. A 
katonailag szervezett örtestület 
kiválóan bevált és az egész világon 
elterjedt. A kommunizmus győzel
mével a csendörség a vasfüggö
nyön túl minden országban meg
szünt, de a nyugati országokban, 
sőt tengertúlon még ma is fényko
rát éli. Kérjü:k csoportjain~at és 
Bajtársainkat, hogy küldjenek 
csendőr fényképeket mindazon 01"-

77 



II l, 
1\ 

\\' 

szágokiból, aibol csendőrség mükö
dik. A képeket a központi csendőr 
múzeUlffiunkban helyezzük el Na
poleon szobráva!1 együtt. Mintegy 
20 nypgati országban működik ma 
is a csendőrség intéz,ménye. 

-I(., 

A központi vezetőség nyilvános 
'köszönetét tohnácsolja Beke Ist
ván és Vörös Ferenc csendőrbarát 
etobicokei városi tisztviselöknek, 
kik asztalos, illetve más müvészi 
munkákkal segítették és segítik a 
születendő eszmei csendőr lakta-

nyát és múzeumot. 
.I( 

Hernádi Lajos őrm a hamiltoni 
vasgyárban 1952-ben súlyos üze

több magyar orvossal konzultálva 
új csontoperációval igyekszik Her
nádi bajtársunk testi egészségét 

helyreá!1lítani és a 18 évi. börtön
nek is beillő kórháZból a társada-

lomba visszahozni. 

* 
FONTOS KÖZLEMÉNY, 
BAJT ARSAK FIGYELEM! 

A központi vezetőségben évek 
óta vita tárgy át képezte, hogy 
küldjüik e a Bajtársi Levelet azok
nak, akik csak ritkán, vagy egy
általán nem járulnak hozzá lapunk 
előállítási és posta:költségeihez. 
BL éveken keresztül kérte a net.! 
fizetoket, sőt több cikkel szinte 

Hálás köszönetünket nyilvánít 
'!jUk Abay Kálmán ezds úrnak, ki a 
esendőr múzeum számára eljuttat
ta megőrzésre a szentgotthárdi 
szabadságharcosok zászlaját, kik 'a 
Zászlót 1956-ban adták át neki a 
jIl8g}'1ar határon. Ugyancsak kö
~önetünk az értékes dokumen
tUIIlgyüjteményért, mely a MKCS
BK és a BL történetét öleli fel 
1947-töl kezdve 1964-ig, a MKCS
BK központ torontói megalakulá
sAig. 

* fejezzük ki Deák 
tőnn bajtársunknak, ki egy 
nagycimeres kalapjelvényt, 

valamint Bartha Péter szakv baj
tbsunknak, ki kitüntetéseket ado
minyozott a csendőr múzeumnak 

* 
Egy néIpetországi bajtársunk azt 

kfrte, hogy német nyelven hivata
lÓÍtan igazoljuk bünügyi nyomozás
~i tanulmányait. Az ügyvezető 

ebtök az igazolást kiadta, mire az 
~ö bajtársunk kiválóan fizetett 
~ktiv állást kapott egy nagy
~ázban. 

~ 

mi baleset áldozata lett. Egy hatal
mas vashulladék tartály az emelő
daruröl leszakadt, Hernádi bajtár
sunknak nem volt elég idej,e, hogy 
elugorjon. A több mázsa súlyu te
her lábaira esett és mindkét lábán 
nyilt törést okozott. Hernádi kór
házba került, ott megoperálták. 
Angolul nem tudott s fizikai szen
vedéseit nem tudta kellően kifejez
ni. A kanadai orvosok ideggyógy
intézetben helyezték el Hamilton
ban. A MKCSBK vezetősége érint
kezésbe lépett a kórház igazgató
ságával és Hernádi őrm gyógyulá
sának foka felől érdeklődött . Az 
ügyvezető elnök évekig tartó le
vélváltásai eredményeképpen Her
nádi Lajost ideiglenesen és próba
időre kiengedték az ideggyógyin
tézetből és a torontói magyar kór
házba hozták, ahol Dr. Nagy Zol
tán t . o. hdgy, a csendőrök orvosa 

könyörgött ezekhez, hogy a BL sú· 
lyos pénzbe kerül, egyoldal nyom
daköltsége $ 7.50! Egy lap kiadása 
600-700 dollár, klisélkkel, posta· 
költségekkel 800 dollár! Bizonyos 
javulás mutatkozott, mégis sokan 
maradtak olyanok, akik 6 éve sem 
jál'U'ltak hozzá és hogy élnek, on· 
nan tudjuk, hogy a BL nem jön 
vissza. A BL szertkesztője éveken 
át az ilyen nemtörő,döm bajtársak 
miatt saját magána:k okozott elvi· 
selhetetlen kiadási és ipostáz

ási 

gondokat. Miután a sok felhíváS 
nem használt, a BL-t a követke· 
z(jkben megvonjuk mindazok 
kik soha, vagy csak ritkán t elje'S'l'· 
tették előfizetési 'kötelezettségü· 
ket. Ezeknek utoljára üzenünk, 
hogy fizessenek és rendezzék hát· 
rálékos tartozás ukat, mertl külön· 
ben lapunk küldését könyörtel

ertal 

beszüntetjük a BL fennmaradása 

MKCSBK központi ügyvitele 
évben 25%-al nÖVelkedett, az 
'ezető elnök jóval több, mint 

levélre válaszolt, számtalan 
n csendőr érdekekért kiIin-

, reprezentált. A központi iro
tulterhelt munkát mind elvé
, hátháIékos ügy nincs. 

* '" MKCSBK központ minden le-érdekében. 
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velet azonnal megválaszol, minden 
teljesíthető kérést azonnal elintéz, 
űgyvitelünk gyors! Minden pénz
adományt azonnal levélben köszö
nünk meg a feladónak. Igaz, hogy 
az önzetlen munka minden nap az 
éjszakai 6rák!ba nyulik, de a ffi. 

kir. Csendőrségért teljesített mun
ka megér minden szeI1emi, fiztkai 
és anyagi áldozatot. Hiszünk szü
lőhazánk és testületünk feltáma
dásában! 

* 
Lapzárta után kaptuk a megdöb

bentő és szomorú hírt, hogy Hal
my Irma, vitéz Halmy József ezds 
bajtársunk leánya hirtelen fellé
pett súlyos betegségben, 1970. no
vember 28-án Linzben elhunyt. Te
metése december 2-án volt a linzi 
magyarság, osztrák barátok, hon
véd és csendőr bajtársak igaz 
együttérzésével. A temetésre Bu
dapestről megérkezett orvos hg[' 
IS . Kérjuk az egek Urát, hogy ad
Jon erőt az idős Szülőknek e ször
nyű csapás elviselésére. A csendőr 
emigráció velük gyászol! 

* 
Köszönjük a salzburgi zászló

szalagot a központi zászlóra! A 
smlagok szaporodnak, várjuk a 
hiányzókat! Csoportvezetők, ön
kéntesek, cselekedjetek! 

* Chilei csoportunk vezetője bú-
csúIevelet írt, a cso.port müködé
se átmenetileg meg szünt. 
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KARÁCSONYI ÜZENET, 
UJÉVI JOKIV ÁNSÁG. 

lán még most is hóviharban, f~gy. ÁrPád ezüstéI1ffiet az Árpád Aka
ban járják az erdőket, ~ezoket Moúa díszvacsoráján. A hires ma
még Szenteste is, míg test~ vala. tJ8f bálon egy tucat clevelandi 
hol, szerteszét a na~y vHágoan csendőr bajtársával találkozott és 
őrök pihenőt tart, anll nem szere· je1eIltkezett vitéz Magyarossy Sán
pel Örjárati-Iapjában, hovatovább dor vezds úrnál. A MAC bálon 
jeltelen, elhagyott, vagy felszán. dln0ki Kiss Tibor vk szds, MHBK 
tott sirjukban. Vannak . nézetek, csoportvezetővel találkozott és 
hogy a halottak nem tudják hogy mélyítette a honvéd-csendőr barát
meghaltak és bolyongva tovább. ságot. 
élik földi életüket. Ezalkalommal Clevelandben Mol-

Életünk homokóráján lepergett 
hontalanságunk 26-ik éve. A ho
mokszemek az apró örömeink, bá
nataink, küzdelmünk alétért, hon
vágyunik, sikereink, vagy meg nem 
valósult reményeink és jövöre ha
gyott terveink. Ha honna'lanságot 
említek, nem akarok hálátlan len-

Az éj sötét, de minél sötétebb, ntr István szd s vendége volt, aki
annál fényesebben ragyogna'~ a veláttárgyalta az emigráns csend
csillagok! És ha a sötét . erdoben öt békekötés helyzetét. Örömmel 
még egymás arcát se látjuk, f~. ,.ült, hogya clevelandi Csend
juk meg annál szorosabban .~! ~Iád 1970. november 7-i kőz
más kezét, hogy el ne tévedjunk, gJOlésén a következő határozatot 

ni vendégfogadó, vagy uj hazánk 
iránt, mégis az Édeshazát nem le-

het pótolni. 
Itt a Karácsony szent ünnepe, a 

szeretet és béke jelképe. Ez az al
kalom, amikor a karácsonyfa pis
logó gyertyái alatt, élő és elhalt 
szeretetteinkre, barátainkra és 
mindenkire gondolunk, akik vala
ha szivünkhöz közel állottak és 
állanak. De a gondolat és vágy 
szárnyán repüljünk egy órára ha
za, nézzük meg régi otthonunkat, 
látogassuk meg szeretetteinket és 
barátainkat, kik még élnek, néz
zünk be a laktanyákba is, gyliljünk 
össze az őrs kis karácsonyfája 
alatt és gondoljunk szeretettel re
gi élő és holt elöljáróinkra, fiata
labb bajtársainkra, kik lélekben ta-
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vagy el ne vesszünk. hozta: 
Kivánok, mint legöregebb csend·_ "A Magyar Királyi Csendör 

ör, mindnyájatoknak és családo· Bljtársi Közösség eredeti c~lkitü
toknak igaz szeretettel kell.e~es _it, mint eddig is, magunkénak 
és kegyelemteljes karácsony~ un· viijuk s azokat eszmei síkon a jö
nepeket és egy boldogabb uJévet! vtJben is követni szándékozunk." 

vitéz Vattay Ferenc ezredes. -Majd a következőket füzték 
* itisban a fentiekhez: 

Az ügyvezető elnök 1970 őszé,n "Ezzel megszületett az egység 
ismét több alkalommal utrakelt es ' a csendör emigrációban, megszün
meglátogatta az elérhető csopor· nek a támadások, szorosabb 
tokat és szórványokat Kanadá~an ec)'üttmüködés következik és 
és az USA-ban. Tájékoztató ismer· DIÍlden csoport, egyesület követi 
tetést nyújtott Hamiltonban a V~· az~:eredeti célkitüzések: nyilván
zetőség két ott élö tagjának, Ll' 

verpool USA-ban a courtlandi 
portvezetőnek. Tárgyalt Kiss u~' 
bor fhdgy bajtársunkkal a csend.or 

-- sor b@ke helyzetéről az ellátó or
f 

~ 
Cincinnátus _ USA-ban. Haza e 

'dé~ jövet meglátogatta a niagaraVl 
csoportvezetőt. 

November 28-án átvette CI~ 
landben a Bajtársi Levélnek 1t' 

tartás, tájékoztatás és segélyszol
gálat maradéktalan megva,lósítá
sáto Az entigráns csendőr minden 
esendőrt, bárhol is él a világon, 
bajtársának tekint s a közös célért 
együtt dolgozik!" - Aláírás: Mol
nár István sk. vitéz Kövendy Ká
roly sk. 

A csendőr béke híre futótüzként 
terjedt el Clevelandben és Toron
tóban! Ezzel az örvendetes ese
ménnyel új, nagy távlatok, ered
ményesebb összefogó munka lehe
tőségei nyiltak meg a csendör 
emigráció, az összemagyarság és 
szenvedö szülöhazánk számára. 

A MKCSBK központi vezetösé
ge 'és az emigráns csendör tiszte
leg! Az év nagyja nemes altorjai 
Molnár István százados, a cleve
landi Csendőr Család elnöke! 

* Minden egyes Bajtársunknak, 
Barátainknak, Hozzátartozóink
nak boldog karácsonyi ünnepeket 
kivánunk, az 1971-ik esztendöre 
pedig sok szerencsét, a magyar 
feltámadás közeledését reméljük! 
A MKCSBK központ ezuton fejezi 
ki köszönetét a levélben kifejezett 
ünnepi jókivánságokért! 
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Lapzárta a hírek számára 1970. november 20, lapzárta klZ anyagi elj ~~ csö. $ 10.-, V. Gy. fötörm $ 10.-, T. R. $10.-, világtalálkozó 
számolásnál 1970. június 1,31, :vagy külön megjelölés szerint. J' $13.-, malacsorsolás $ 32.-, íróasztal $ 50.-, hamUtoni osoport 

$36.-, B. J. szakv $ 5.-, Lapzárta InD jÚnius 30. 
ADAKOZASOK A BAJT ARSI LEVÉLRE ÉS Á I .4DAKO~ASOK A KÖZPONtI SEGÉ'LY ALAPRA: 

KÖZPONTI ÜGYVlTElJRE S. F. tonn $ 5.35, A K. ezds $ 2.90, F. Gy. alhdgy $ 5 _ v S L l 
$4.-, F. K. alez $ 4.-, v. A. Z. ezds $ l 07 F J lhd ' , . z. . z s 

N. J. ezds $ 5.-, B. A-né $ 15.-, san-franciscói csoport $ 16.07, ~ c. .Mgy $ 5.-, J . P . fötörm $ 5.35 S'K'" a gy $ 13.91, B. L. 
J . alihdgy $10.-, U. J. szakv $ 10.-, A M. tb. szakv $ 1.-, P. P'$5- v A Z ezds $ 07 ade.la'd' : · z., . S$ZdS $ 5.-, v. P. J. alez . . , . '. . , l el csoport 10 93 D 
szakv $ 5.35, sao-paulói csoport $ 26.35, calgary csoport $ 20.-, P. L $5.-, new-brunswicki csoport $ 33 17 .' , r . v. Sz. F. szd s 
fótörm $ 10.70, Dr. N. N. szds $ 6.18, L. Z. törm $ 5.-, Dr. R. B. sZd~ bOumei csoport $ 3109 T R $ 6 94' S' tMoronf::ó~. csoport $ 40.-, mel-

$ $ 2 90 F E $ 2 80 D J F $ 5 . . , . . . , . . otorm $ 5.- , D. J ör $ 6.41, P. L. t. örm 7.02, A K. ezds .,.. ., r. .. '-'1$3.- N. G. tb zls $ 5 _ B I b .... $ . m 
A $ . ' . ' ,. . pr cso orv 5.-, Dr. K. L. szds $ 5 _ 

v. T. L. ezds $ 5.45, K. . g. alez $ 1.45, B. J. szakv 7.-, H. F. szak~N.N. $ 15.-, D. J. tb. szds $ 5 _ D O L $ . , 
$ 20.-, D. D. szds $ 5.-, S. F. tönn $ 5.35, H. F. al ez $ 3.10, v. L. LD. J. örm $ 5.71, T. J. szakv $ i2.i8 ~ S~ L ~O.-' K. R. sz~v $ 5.71 , 
szds $ 3.10, B. A $ 10.-, F. Gy. a[hdgy $ 5.-, A K. ezds $ 2.90, K. GY"$20 _ B L tönn $ 10 Lapzárt' '1970' . s $3.50, sydneYI csoport 
t. fhdgy $ 5.35, vaIgary csoport $ 105.-, Dr. K. L szds 5.-, F. K. . .. ' $ ~

. , . . .-, a . november 31 

$ 5.-, v. Sz. L. zls $ 6.-, v. Á. Z. ezds $ 1.07, M. L. $ 10.-, F. . . '. OZÁSOK AZ ESZMEI CSENDÖR LA '. 
törm $10.-, P. L. t. önm $4.80, V. S. örm $10.-, milwaukeei csopor, .m'7""TT'u,.... . KTANYARA ES 
$ 107.-, B. Gy. törm $ 10.60, B. A örm 10.50, v. H. J. ezd s $ 5.- , f, 
M. alhdgy $6.27, F. L szds $ 20.-, B. L. t. hdgy $ 5.25, F. F. t . fd~ D. D. szds $ 25 .-~. N. Gy. örm $ 10.-, Cs. J . fötörm $ 1O.~, S. J . 
$ 4.-, san-franciscói csoport $ 37.22, tourcoingi csoport $ 13.-, N. J. ~v .~ 5.-, P. A torm $ 40.-, F. F. örgy $ 5.-, N. J . ezds $ 20 _ 
né $ 5.80, B. J. g. szds $ 5.13, D. D. szds $ 11.-, L. B. aez $ 20.-, N.~. orm $ 213.50, T. K. törm $ 5l.11, P . L. örm $ 10.-, Sz.!. alhdg; 
P. fötörm $ 8.56, T. L örm $ 5.35, F. M. t . zls $ 5.-, montreáli csopo $10.30, v. T. P. F. al~.z $ 5.-, v. ' SZ. L. zls $ 20.-, B. B. tb. csö $ 25.58, 
$ 200.-, P. P. szakv $ 5.35, P. L. t. örm $ 5.-, K. K. ezds $ 5.-, P. Sz. ~'. zls 5.12, J . J. onm $ 5.12, F. L. szakv $ 5.12, F. J . alhdgy $ 1023 
.. $ 5 P J l 6 Á Z zd $ l 07 B J" $ 10 I H.t. Jr. $ 10.18 P. L fötörrn. $ 1035 MI" $ . , onn .-, v. . . a ez .... .-, v. . . e s .,.. orm '-J ,. . , " orm 30.-, V. Gy. fötörm 
sao-paulói csoport $ 16.50, v. Sz. L. ezds $ 7.65, S. P. önm $ 2.55, D.,!!·-, T. R. $ 2:5.-, B. Gy. törm $ 25.-, Z. A. ezds $ l.20, Dr. K. I. 
örm $ 2.55, Dr. P. Z. szds $ 6.-, adelaidei csoport $ 60.-, B. A. mS $15.-, K. A $ 10.70, v. P. J . alez $ 20.-, Cs. B. ezds $ 5.-, Sz. 
ezds $ 5.35, Dr. v. Sz F. szds $ 5.-, torontói csoport $ 34.-, v . S. ~ Ú~rm $ 5.-, ~. J. szakv $ 20.43, Dr. K. L. szds $ 10.-, D. J . tb. szds 
ezds $ 6.85, M. L örm $ 5.-, K. S. fötönm $ 10.21 , n. N. L. örm $ 5'-1$50.39. sydneYi csoport $ 40.-, H. J . alhdgy $ 50.- , :U. J . szaRV 
V. S. szakv $ 5.- , los-angelesi csoport $ 106.75, P. L. t. örm $ 1.14, . B J'-' v. Cs. E. szds .. $ 10.-, n. N. L. örm $ 20.-, T. J. törm $ 8.77 
L örm $ 10.-, Cs. Gy. szakv $ 7.12, new-brunswioki csoport $ 122. ' . N Ö~.~3.51, K. J . orm $ 5.27, K. G. fhdgy $ 20.-, A F. örm $ 10.-' 
v. Á. Z. ezd s $ 2.14, Dr. v. U. L. alez $ 5.85, B. L zls $10.-, T. J . sza is:i o orm $ 10.-, Dr. K. L. t. o. örm $ 25.-, sao-paulói csopo~ 
$ 10.70, niagaravidéki csoport $ 120.-, P. S. $ 5.-, P. L. t. örm $ 2. .: 4, Darabo.~t család $ 21.-, Dr. R. B. szds $ 50.90, G. V. szakv 
V. G. tb. szds $ 5.-, B. F. tb. fhdgy $ 5.-, torontói csoport $ 12 -, Sz. F. onn $ 10.-, P. B. fötörm $ 20.- , T. L. szakv $ 10.-
torontói csoport $ 67.-, torontói csoport $ U5.-, valenciai csop ~ . $ szakv $ 5.-, B. A szakv $ 5.-, V. L. szakv $10.-, L. L $ 5.- ' 
$ 26.75, v. A. Z. ezds $ 2.14, v. T. E. szd s $ 5.22, B. Á. t. fhdgy 5,2.1 ~: 5.-, K. L. $ 5.-, P. B. öI1m $ 10.-. ' 
ohicagói csoport $ 37.20, M. L. szds $ 4.94, v . Sz. L. zls $ 20.- , rne~' Zárta. 1970. december 10. 
bournei csoport $ 90.-, R. L szakv $ 10.70, R. F. szakv $ 10.70, v . S:. ;bdako~ások kanadai dollárban értendök. 
örm $ 10.70, B. M. örm $ 10.-, cour1:!landi osoport $ 20.-, P. L. t.~· nadaI .. dol~ár értéke az ~tóbbi hónapokban erösen megjavult, 
$ 1.50, M. L. $ 5.-, Cs. J. fötörm $ 5.-, P. A tömn $ 10.-, B. J. o á~egkozel~~ette. az amenkai dollárt. A pénzküldemények kalku-
$ 0.81, K. Á. g. alez $ 5.89, v. Á. Z. ezds $ 2.04, v. Sz. I. tb. fhdgy $ 4. k ezt kérjuk fIgyelembe venni, mert a régi kalkuláció alapján 
K. N. g. szds $ 5.-, sydneyi csoport $ 114.01, B. A-né $ 10.-, v. S· . .,. evesebbet fizetnek ki. 
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Közvetlen adakozások segélyezésre, magyar egyházi és nemzeti szer. 
vezetek támogatására 1970 é~ben $ 6.513.75 összeget értek el a . . 
táig. Ezek kö;ül kitünik Polgári László t. önn nagyösszegü gyUjtése a 
Széchényi Társaság számára, a new-brunswicki csoport $ 400.- DS 
juttatása a Magyar Cserkész Szövetségnek, Kiss Gábor fhdgy $ 2.500 
értékü telekfelajánlása, vitéz Raffai János őrm $ 125.-, 
gyUjtése a Vitéz Rendnek, végUl a Szent László Társaságra felajánlott 
$150.- adomány. Az árvízkárosultakat, valamint az olaszoJ1Szági és 
ausztriai magyar menekülteket csendőr bajtársaink szintén 
anyagi támogatással segítették. Mindezekhez ' hozzájárul a 
csoport, mely 1970-lben $ 887.20 összeget adományozott lapzártáig a 
fenti célokra, németországi bajtársaink pedig $ 244.37-t segélyez~sre 
fordítottak. 

Lapzárta 1970. december 10. 
Külön meg kell emlékeznUnk a MKCSBK torontói 

csoport az idén ünnepelte hivatalos fennállásának 20-ik 
A mai napig őrzött pénztári naplók tanusága szerint a csoport 1 
1970-ig $ 27.737.42 összeget fordított segélyezésre, a Bajtársi Levél 
adására, magyar egyházi és nemzeti szervezetek támogatására, a 
gyoar iskolák és cserkészet megsegítésére. Ilyen eredményt 
emigráns csendör szervezetünk, vagyegyesületünk nem ért el. A 
töség tiszteleg a torontói csoport elött! 

Fontos megjegyzés: a MKCSBK központi vezetösége nem azonos 
torontói csoporttal! A torontói csoport évente átutalja 
támogatását a Bajtársi Levélre, központi segélyalapra stb. 
gazdasági ügyeit önállóan, a bajtársak szavazata szerint végzi. 

sZÁMADÁS 

a központi vezetőség 1969 évi anyagi gazdálkodásáról 
A Bajtársi Levélre és központi ügyviteIre csoport jaink, , 

$ 2.795.23 összeget áldoztak Ebből kifizettünk nyomaaKlJl 
$ 673.96-ot, fényképek nyomókliséire $ 144.21-t, 
$ 128.01-t, tíz koronás aranyakra és bajtársa inknak küldött 
pekre $ 315.21-t, irodai felszerelésre (boríték, papír) $ 75.83-t, 
költségekre $ 380.07-t, a BL postázására $ 178.79-t, városközi 
$ 1O.04-t, ban'kszolgálatokért $ 41.07-t, RCMP magazima $ 16.45~t, 

dításra $ 5.-t, a közvagyon tUz és betöl'ésbiztpsításra $ 34. 50-t, 
dern cimzőg~re $ 260.40-t, cimklisékre $ 85.40-t, felszerelési 
ra $ 147.89-t, (cimerek, térképek, keretek stb.), gyorssegélyekre, 
viseletre $ 50.00-t. 
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modern címzőgép vásárlása lehetővé tette, hogy a Bajtársi Levél 
-- kőrlevelek címzése szombat délutáni 3 órától vasárnap haj-
5-ig terjedő embertelenül hosszú idejét két órára szállította le. A 

dupla BL p6tázására (hajtogatás, bélyegragasztás, csomago
a Virág házaspáron kivül nem akadt önkéntes csendőr munkaerő, 

Turul Szövetség két tagja rohammunkával aznap este befejezte, 
Virágéknak és a Turulistáknak! 

ügyvezető elnök és a BL szerkesztő-kiadó új japán kocsijának 
lI

a
tával elérte, hogy az üzemanyagkiadás az 1968 évhez viszo

egyharmadára esett (több, mint 600 esetben hajtott p6stára, 
vámházhoz, nyomdába, repülőtérre stb., jóval több, mint 2.000 

dolgozott ingyen a kÖZért) . A MKCSBK központ 1969-ben 
" volt változatlan kemény munkatorIódással. 

központi segélyalap bevétele 1969-ben $ 252.03 volt, az előző évi 
hozzáadásával az alap kezelője 37 IRKA csomagot és 3tíz 

pénzsegély t küldött az Ohazába öreg, beteg, rokkant bajtár
özvegyeinknek $ 437.- értékben. Mindemellett minden se

bajtársunknak levelet írt és hogylétükröl érdeklődött. A vá
állította össze az "Üzen a szeretet szolgálat" c. megható cik-

1970. januári BL-ben. A központi vezetőség elismerését és hálás 
tolmácsolja v T. B. v. törm bajtársunk kiváló munkájáért! 

a segélyezést szerették 196 - en is közvetlenü lebo
Kiértékelt jelentkezéseik alapján megállapítottuk, hogy a 

emigráció 1969-ben is hozzávetőlegesen 200 IKRA csomagot 
hazai bajtársaink támogatására. 

"S.O.S." felhívására $ 386.31 összeg futott be a MKCSBK köz
A rendkivüli gyorssegélyt nagyobb részben egy 90%-os hadi
szakaszvezető bajtársunknak, kisebb részben egy súlyos beteg 

tizedes bajtársunknak küldtük. 

lG~óságok felé kötelező évi pénzügyi mérleget ismét a torontói r. 
hites könYVVizsgáló cég készítette el, a pénzügyi mérleg 

egyeznek a BL pénztárkönyvének adataival. 

tárkönyvét 1970. április 19-én egy törzs~isztböl, gazdá
tisztből és thtts-ből álló bizottSág nézte át, azt helyesnek 

a kiadásokkal egyetértett. A központi segélyalap pénztár-
a fenti bizottság aznap szintén átvizsgálta, azt kifogástalannak 

és a könyveket aláírták, lepecsételték. 

100%-os jártassággal rendelkező I. N. Shoom cég 
áll hívás esetén csendőr bajtársaink rendelkezésére, kérésre 

is kiutaznak, elkészítik a pénzügyi mérleget, munkájukat jutá
Végzik. Érdeklődők írjanak a következő címre: Mr. I. N. Shoom, 
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accredited pwblic accountant, 454 King St. W. Toronto 2-B, Ont. Te. 
lefon: area code 416, 364-2837. Érdeklődők hivatkozzanak a Bajtársi 
Levélre. . . 

Közvetlen adakozások segély~zésre, magyar egyházi és nemzeti szer. 
vezetek támogatására: 

56 csoportunk és szórványunrk, köztük a torontói csoport 1969 év. 
béri $ 4.455.30 összeget fordított a fenti cé~okra. Ezek közül kiemelen. 
dő az egytházainknak nyujtott anyagi támogatás (pl. a hamiltoni baj. 
társak $ 1.276.45-t adtak templomaiknak), németországi bajtársaink 
$ 522.19-t fordítottak segélyezésre, bajtársaink $ 700.00-t juttattak 'a 
Szent László Társaságnak, ezenfelül nagy összege~el támogatták a 
Széchényi Társaságot, az emigráns magyar iskolákat, de jutott a Vitézi 
Rend-nek és a Magyar Csed~ész Szövetségnek is. A közvetlen adakozá· 
sok végösszege a ' valóságban sokkal nagyobb, de csoportj'aink egy~. 

sze nem jelentette be közvetlen adakozásait. . ~l 
Elmondhatjuk, hogy az emigráns csendőr 1969-ben is teljesítette kö· 

telességeit temploma, lapja, iskolái, szervezetei javára! 
A MKCSBK pénzügyi ,össz-forgalma 1969-ben $ 8.073.84 volt. A 

központi vezetőség tiszteleg osoportjaink és Bajtársaink kiváló áldo· 
zatkészsége előtt! 

'I 
/ 
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HIVEN BECSÜLETTEl VITEZÜL 

MINDHALÁLIG! 



" 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 

~lt a Kanadai Magyarság nyomdájában, 412 Bloor St. W. Toronto 4, Ont 




