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9, század parancmaksága 195ó-ban helJezked.elt el

-

a

zett mulkájáról,

A megemlékezésen dr. Katona Bela elsó titkár elnökölt, megnyitó beszédében
méltatta a karhatalmi század tevékenységének politikai, társadalmi és gazdasígt jeIentősélét.Ezt Aü)ető€ :
- Joó Sándor ny. ezredes elvtárs ismertette az 1956 novemberébeo aláín Tiszti
Nyilatkozat §zövegét, felolva§ta a század eredeti tllomínyának, yaIaííint M azőta
elhunytak névsorát. Utóbbiaknak e8y percre néma felá.llással rótták le kegyeletiiket a
jelenlevók,

-

dr. Damó LászIő ny. vezérőrnagy mondott megemlékezó beszédet.

Kárpáú Gábor r, órn4gy elvtárs a kerúlet RendórkapitánysiLgának vezetője méI,
tatta az eseményt és felvázolta a kerület jelenlegi köz- és v4gyonbiztonságának helyzetét,
valamint a kerüIeti Rendórkapitányság leglelentósebb feladatait.
a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének részéról Szigetvári Arpád ny,
r. ezredes elvtárs szólt hozzá, amelyben méltatta a karhatalmistá]< 19r6-os tevékenységét

-

l

é§ tájékoztatót adott az 1956-os koreai csoport munkájáról,
A megemlékezósen íésztvettek a kerület és a Steimetz Gmnázium vezetó KISZ,

funkcionáriusai is,

HlzaiÉóltai,: Lex Mihály ny. ezredes, a századparancsnok volt helyettese,
Makai László ny. alezredes, volt járőrparancsnok,
Ujfalusi Sándor, az 19r6,ban alakult MSZMP XV[I. kerületi

.
,

Intézó Bizottságának elnöke,

Lapos Mihily vezétőrnagy, a központi órs volt parancsnoka,
Tóth Sándor, a Steimetz Gimnázium igugatója,
Borbély Ferenc ny. alezredes, a század volt plLrtszemezője.

A megemlékezésKatona Béla elvtárs jelentós poütikai súlyú,ugyanakkor érzelmi-

leg szívhez sz6\ó zarsza,lávd ért véget.

X
A megemlékezéstkövetóen

a

jelenlevók megtekintették az 195ó-ban levó rendór-

őrsök mdevó épületeit, a Ferihe8yi repülótér környékét és a steimetz szobrot. Ezután
a

XVIII. kerületi Tanács általános elnókhelyettese bemutatta

a

keólet nevezetességeit,

kóztük a Havanna- és a KlSZJakótelepe! valamint a Szabadidó Kózpontot. A jelenlevó volt karhatalmist& o4gy eüsmeréssel szóltak a kerület íq|ődéséről és kifejezésre
juttatták a kerülethez való szoros érzelmi kötódést.

X

A uárunízést elutár:i ebld höl)ette, az MN 4010 akkulat bázisátt. Itt felxólabah: Gábor
LászIó elvtárs, a XVII], kerületi PB PTO titkára,Királylé elvtltsnó] a PB adminisztratív
csoportjának vezetóje, Ujfalusi Sándor elvtárs, dr. Damó LászIó ny. vőrgy., valamint a
volt karhatalínisták köznl úz fő.
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121,

Az elíkészítíbiruttuig tagjai nltah:

dr, Damó László ny. vórgy.,
dr, Lapos Mihály vórgy,,
Joó Sándor ny. ezrede,
Lex Mihály ny. ezredes,
Borbáy Ferenc ny. alezredes,
Szabó Árpád

a.Iezredes.

X.

TlszTl NYlLATKozAT
. . Hazankban n4gyméretű haza|lu népnozgaIom indult rneg a szocialista demokrá
cia kiszélesítéséért,
a Rá]<osi-Geró-klikk által elkövetett súly;s hibák kijavításáért, a

nemzeti függetlenség és szuverenitás biztosításáért,
Ezeknek a_követeleléseknek jogoss€át elismerem, ezeket m€am is támogatom,
_ _
Ugyanakkor mélységesenelítélem az ellenforradalmi erók minden formáját, a Üíutáüs
fehér terron, a_kapitalista festaurációs törekvéseket, a kapitalista körök
népi hatalmunk ellen.

aknamunkáját,

. Kész v4gyok az ilyen törekvések ellen teljes eromböI kiizdcni. Trrdom, hogy a
reakciós erók becsületes dolgozókat is me8tévesztettek.

A
tisztázását n4gymértékben megnehezítette a Nagy Imre kormány gyen.
|re]yzlt
gesége.éshatározatlansága, E poüüa következtében néphadseregrinkben i, rnegtu;ult a
katonai fegyelem. Ezekután népúnketaz a súlyos veszély fenyege"tte, ho81 az ellenforradalmi_erók íelülkerekednek, v!sszadják a gyárakat a tókéseknek] a föIdeia n4gybirtoko,
soknak. me3dönrik hazánkban a nép hitrlmar.
_ Kijelentem,. hogy feltétel nélkúlcsatlakozom áz 1956. november 4-én megalaL:ult
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz. Támogatom kormányunkat az elmúlt hibák
és hiányossfuok kijavitásában,

Egyetértek azz;al,,hogy a népünket és hazánkat íenyegetó elleníorradalmi veszéIy

miatt szük§éges volt kérni a baráti Szovjetunió kormánya, illewe a szövetséges szovjet
badsereg segítségét,az ellenfofradalmi erók felszámolásához, népi demokratikus ren<lszerúnk és szabadságunk megszilárditáshoz.
Híve vagyok az őszinte egyenjogúságon alapuló magyar-szovjet barátságnak!
kijelentem, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány intézke,
, _ ,Unnapelyesen

déseit magamra oezve íeltételnélkiil kötelezőnek

elismerem és a katonai esküÉöz híven,
alávetem magam.
. _ _Tudatában v4gyok annak. hogy a népi hatalmunknak a rend, nyugalom, a békés
epitó munka helyreállitása órdekeben olyan hadseregre.van szüksége, aÁ'ely a rendet az
egó§z or§z;8ban íenn_ tudja tartani és szitárd, megrngathatatJan tánuza kormányunk,
nak, népi demokatikus rendszerünknek,
Egyben kijelentem, hogy az elmúlt idóben nem vettem iészt népi demokráciánk
törvenyeit sé_rtó cselekmények végrehájtásában, amelyeket a M4gyar Forradalmi Mun,

a katonai parancsoknak önfudato§an
_

kás-Paraszt Kormány elítél.
12?

A

fentieket rlaganra nézve kötelezónek
Budapest, 195ó. november ,.....,.

tartom, amit aláúsommal igazolok.

aláirls

X

A 2, Forradalmi Karhatalmi Ezred 9. század névsora
A 9. karhatalmi század állonányába )1 íó hivatásos katona, 3 hoovédségi polgári
rlkalm^zott taftozott. A század íeladatát a XVI . ker. Rendórkapitánysággal együnmúködésben oldotta meg, ahonnan 23 fő vett.részt a tevékenységben,

1. 1987. november 11-én a sázad állományából
aktív szolgálatban és nyugállományban levők névsora
1.1- Himtáy: katanál:

i. Dr, Damó Llszló

nyá. vórgy,, szd, pk.

2, Baksa Sándor nyá. alez.
3. í3alizs Áryáó lyá. a|ez.
4. Balázs BéIa nyá. alez.
.l. Borbel1 Ferent nlá. airz,. PTK.
6, Csáki Béla nyá. alez.
7. Dányi lstván nyá. alez.
8, Dobó Ferenc nyá, alez.
9, Dörnyei LászIő oyá, alez.
10. Elekes János nyá. ezds.
11. Fejes János nyá. alez.
12. Fekete György nyá, ezds.
i3, Fridl László nyá, alcz.
14. Gecse János nyá, órgy.
15. Halász Mihály t, órgy.

Joó Sándor nyá, ezds,
17. Dr, Kiss Józseí oyá. ez.
18. Kovács ]ános nyá, alez.
t9. Dr, Körmeod1 lsrvan nyr.
20, Kudari Győrgy nyá. aIez.
21. Kurucz Zoltáa vőrgy.
16.

ale.,

22, Lackovics Károly nyá. alez.
23. Dr, Lapos Mihály vórgy.
2.1. Lex MiháJy nyá, ezds,
2)- Makai Lászl6 nyá. alez.
26. Dr. Máthé Lász|ó alez.
27, Miskolczi Sándor nyá. alez,
28- Morvai Géza nyá. alez,

29, Némeü László ezds.
]0, Nauszbaum BélLa nyá, alez,,
31. Reznicsek János nyá. alez,
32. Román István nyá, alez,
33. Sarkadi Mihály nyá. alez,
34. Setényi János nyá. ezds.
15. Szabó Atpád alez.
36, Szabó János nyá. alez,
37. Szakács Milrály t, órgy.
38, Tenyei Gyula nyá. alez,
39. Tóth LászI6 oyá. alez.
40, Vágvölgyi Imre nyá. alez.

4t, Dr. Varga József ayá. alez.
42. Yárt Sándor nyá. a\ez.
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1.2.

A

baruéúégálkruiryába tartozó polgári drllgazóA:

1. Babics Müályné
2. Borsos Józsefné

3,

1.3.

A XWII.

Tóü

Lajosné

Aer. Rendírlapitáryság állománlából

a :zázaddal egitt utéleqÉedík:

1, Bodó Mihály nyá. t. őryy.
2. Csaba LászI6 nyá, r. ftórm.

6. Kormos József nyá. t. ftőrm.
7. Mester József nyá. r. fhdgy,
8, Boros János nyá. r, őrgy.
9. Erdélyi Imre nyá. r. ftórm.
10. Répá§zky Jenő nyá, r ftórm.

3. Fürész Lajos nyá. t. ftőrm.
4. Holpár József rtyá. r. ftőrm.

). Knul János nyá. l őrgy.
t1, Szomoru József nyá. r. ftőrm, - 4t. sz, órs pk,
12. Szücs Gábor nyá. r. fhdgy. - .i2. sz. órs pk,
13. Végh Iswán nyá, r, fhdgy. - 42. sz. őts pk.

2, '1987, november 11-i9 a század állományából
elhalálozottak:

2.1. Hil)atá,,a! baxlédtilztel :
1, Borbás Lajos alez.
2. Biró István alez.
]. Bodnár LászIó d.ez.
4. CzéténytJános őrgy.

). Domonkos Tibor
6, Káai Lajos órgy.

alez.

7, Kovács Benjamin alez,
8. Orbán Aladár a]ez,
9.

U jvári

Jőzseí

alez.

2.2. Reqdőföl?:
1, Bihari Gyula r. ftórm.
2. Csapó Imre r. ftőrm,
3. Gadácsi József r. ftórm.
4. Hetczeglt Pál r, ftőrm.
Kontra Gyula r. ftórm.

'.

6. Kógler Sándor r. órgy.
7, N4gy 24. Ferenc, r, ftórm,
8. Paizs _]ános r. ftórm,
9. Vágvölgyi Miklós r. szds,
10.

Ztínb6 Müály r. ftórm,

A volt 9. század parancsnokának beszéde
Kldlu

Elatársník!

Kedau Eltltársai!
31 éwel ezelótt, 19)ó. november 4,én hajnalban hangzott el KádárJános elvtfus
rádiófelhívása. E felhívásból e8y mondatot idézek: ,,Elvtársak, munkásók, katonák|
Fogjatok fegyvert, veszélyben van a néphatalom!' - Ez a felhívás nekiink hivatásos
katonáknak és rendóröknek óhatatlanul me8dobbantotta szívünket és a karhatalom

124

megalakulására_vooatkozó kormány-felhívás után az itt jelenlevók egy szóra beléptiink a
karhata]omba. Igy teiték ezt többen a fegyveres erókhöz nem tanozó kommunisták is.

Az MPFK
A

§tatáriumot rendelt el.

2. forradalmi karhatalíni ezfed 9. sztnada, amely

aXYIL kerületben került

a.lka.l-

mazásra, 1956. november 1i-éfl alakult meg, és november 13-án foglalta el harcálláspont át itt Pesdőrincen, a Steimetz Miklós Gimnáziumban. Az ezred parancsnoka 19)ó.
november 15. és 1957 janlix 6-a között Borbás Máté vezérőrnagy elvtlárs, majd ezt

Lóránt Imre ezredes elvtárs (késóbb 1Jezéí&íw)volt.

követóen

A9. sziaad aégy objektumban helyezkedett

el. Vezetésemmel egy riadócsoport itt
gimnázium épületében volt. A központi órs parancsnoka: Lapos Mihá.ly elvtáts, akkor
még őnagy, ma vezérőrnagy, a pesi.őrirtci órsönJoó Sándor elvtárs, akkor még órnagy,
ma ezredes, míg a pestimrei órsön Domonkos Tibor százados elvtárs, aki alezredesként
hunyt el, Á 9, szízadparancsnok poJitikai helyettese UjvfutJózsef százados elvtárs volt,
aki alezredesként hunyt el, A századparancsnok helyettese Lex Mihály órn4gy volt,
jelenleg ezredes. A század putszenezője Borbáy Ferenc őrn4gy elvtárs volt, jelenleg
a

alezredes.

Az

1916. október 23. és november 11-e között eltelt idóbeo a véres események
Nép székháznál, a VIII. keóleti Pártbizottság-

alatt is íegyveres órséget adtunk a Szabad

nál és RendórkapitánysiLgnál,

a Kőbánya-Kispesti vasútá,llomásnál, az Aüenaeum

Nyomdánál, a X. kerúleti Radiátor Gyárban és más objektumoknál. A Zdnyi Miklós
Katonai Akadémia objektumát az ott leyő tőrzs tantÁ és hallgatói áüomány megvédte
az ellenforradalmárok ellen, Több kísérletután sem fudták birtokba venni.
Az ellenforradalmi Nagy Imre féle kormány honvédelrni miniszterének Maléter
Pálnak egyeden parancsát sem hajtottuk végre.
Az egész ezted alapvetóen a Zrinyi Miklós Katonai Akadémia á]lományáből és az
ott gyülekező, korábban más alakulatná szolgáló azon tisztekból a.lakult meg, akik

al,á,ír-

ták a ,,Tiszti Nyilatkozat'Lot,

A,,NWLATKOZAT" abban az idóben rendkívül fontos eszmei és poütikai állásfoglalást jelenten, meft egyúttal elkótelezettséget jelentett a mafxizmus-leninizmus, a
proletárdiktatura, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a szocializmus
feglveres védelmére. Ez yaluztíyízyolt az MN hivatásos állom ánya szitmára. A7MKA
hivatásos állományának - emlékezetem szelint - mintegy 850'n-a aláirta a tiszú nyilatkozatot és fegy,veres karhatalmi szolgálatot v űalllgy az l, és 2. FKI mintegy 900/0-a honvédtisztből állt.

Mindkét ezred megalakulásában és az egész karhatalmi szolglálat közvetlen megszervezésében kiemelkedó szerepe volt Uszta Gyula altábornagy elvtársnak. Így a

ZMKA-ra is ó jött ki a tíszúnyllatkozat

alíttrás/aa.

Ez a vilIalis töíténélínijelentóségú volt ezen tisztek (rendórök és karhatalomba

lépő emberek) ré§zéről, amit teljes érdemben csak akkor érthettink meg, ha ismételten
feltdézzuk azon idószak politikai, ideológai za,tarait, az ellenforrada.lom romboló hatását, az orszagPal elég széleskörúen eluralkodott revizionista és szektáns nézeteket, a
feléledó nacionalizmust, szovjetellenességet és bizalmatlanságot. Ezeket az embereket a
szocia.lizmushoz, a proletárhatalomhoz való kötódésük, a néphadseregben kapott hiva,
tísra nevelésük, mély és cselekvó hivatástudatuk vezérelte, motiválta döntésükben, mé8
amellett is, hogy abban az időben mi sem láüattunk mindent a részletkérdésekben,
Magyarország bel- és kiilpolitikai helyzete kusza, ellentmondásos és zúrzavaros volt. Az
MDP összeomlott12,

A:z ezred 9. százada a ZMKA hadtáp tanszékének,hadtáp ha.ilgatóinak , a Ságváo
Endre Hadtáp Ti§zti Iskola tanárainak az áüományából alakult meg,
lolitikai, repüÉ, és

lövésztisztekkel történt

kiegé§zítéssel,

-

-

A század - amelynek élő és itt n cgjelent t4gjai közösen emlékeznek a karhatalmi
vázad tevékenységéról - Pesdórinc-Pestimre Firüegy teniletén teljesített fegyveres

karhata.Imi szolgálatot 1917, ápri]is ]0 ig.
A ZMKÁ-ra történt bevonulás és az oktatás megkezdése után a had,táp tagozat melynek parancsnoka lettem - még 19)7 nyariig íeweres ü8yeletes alegység 'Úolgála,

ror adotr.

1917. május elsején a felvonulók elsó sorában toltuk a guruló tran§zparenseket.
,__ .
Hideg, szeles május 1-e volt, de fűtött bennünket az a tudat, hogy rend vai az- orszl5'ban.

A:zázad azl a f€kdlrat kapta - a karbatalni artde! rexdeltetlslwk megfekltíet - hog
tlgaze el a l?erlilttbúz, €güttmriAödisbtll a kerihti pán , ,,zal,itl ls rtttdfui tzen,elletl; "
- az ellenforradalmi erók utóvédek harcának teljes fegyveres íelszámolását;
- a köz, és vagyonbiztonsfu helyreáütását;

- működjön kózfe a békés,szocialista építómunka íeltételeinek megteremtésében,
valamint a kerület lakosságának íelvilá3osításában, a közöttiik végzendó politikai munkában.

A százac]ot a n4gyszámú, 1ó étzebnű, a rend helyreállítására vágló lakosság nagy
része megé.tóen - támogatóan íogadta. Igen széleskörjen gondoskodtak u plrt ?i
tanác§i.vezetók a század munkájának 1éltételeiról, Efedményes tevéken)ségéneÉ
ez volt
az egyk ziloga.
A rázad bdrci Jikdatáuh liibb jellmzíi az alibbiakLm fogblbatóle li.ttzt:
- A személyi áJlomány 24 óús váItásokkal vógezte a kjelólt körzetekben járórszol

.

gáatát, igcn gyakan nagyon kedvezótlen idójárási viszonyok közön, Kernény tél volt.
Néhány esetben rűzl-rarcra kerüIt sor. A másik váltást a 2. FKE 8, szd.,a adta, akikkel
igen jó elvtársi, bajtáfsi e8yüttmúködés alal-Lrlt ki.
- Századunk egyik kiemelkedó tevékenysége volt az ellenforradalonbao aktív
politikai es fcgyveres harcot íolytató §zemélyek íelderítésc,felkutatása, elólállítása. Ébból
l celból - a karhatalom szervezésével összhangban - a század á|}ományából is fet]erltók
kerültek kijtlölesre, L,zek röbb rc:zélyes clcmct. band,r(joporlokJt kuiartak Ícl. Hason]okeFpen tq57 januárjíban letrehoztuk a politikai rendőri isoportot is, amely rgen haté,
konyan tevókenykedett a politikai bűoözók kéztekedtése és ebzáűtása éÁteb.n.
_ - A sziaad gyűjtötte ö§sze a börtönökból megszökön, az ellenforrada]márok által
,,Üvabadított" bíinösök felkutatását, összegyújtéséi ós a kóbányai börtönbe va],ő száűtását. Ej§zakánként egy-egy razziáúI10-I00 fó közötti személyt tartóZtattunk le és szállitotlunk el. Mioden esetben a statáfiumban megparancsoliak szerint jártunk el.
- .A saját íelder,ítésés a lakossággal való eredmenyes együnmuködéssel rgeo nagy
mennyisegj honviJscgi és rendorsegi anyagot (fegyvert, Ió§zert) gyűjtóttú;k öss;;
(laktanyakbóI es egyeb objektumokból lopott és iabolt any4goicÓÍ vao szO).
_ - Jelentós és rendszeres segítséget nyújtottunk - fóleg a krlárási tilalom alatti idóben - a poJgári lakussagnak, sürgos ügyeinek elintézésére,elsósorban a sütóipari dolgo-

zók. vilIamos- c\

a u tobLl\7vel(tok ájizakai szalLir;sához,
Mindennapos tevékenységünkböz tartozott a munka felvételének biztosítása:
ez€o belüI is a sztrájkokkal, állrírekkel, kapcsolatos prop4ganda munka, a torz tómeg-

,
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hangulatok leszerelése, s nem utolsósorban segítettük a keriilet lakosságát a munküe,
lyekre és munkahelyekról való elszűtisitban, azokban az esetekben, amikor a kózlekedés egyáltalán nem volt, bizonytalan volt, illetve egyes napszakokban teljesen megsza
kadt.
- A karhatalom határozott fellépésévelakadályozfunk meg esetenként kedvezódenül befolylásolt gyűlések megtartását, a munkafclvétel megakadllyozlLsára irányuló hangulatkeltést, jelentósebb szándékos íombo]ásokat.
- Kűlöflö§en eróteljes felvilágosító munkát végzett a szlázad a lakosság felvilágosí,
tásában 1916.12. 6-i és e
idószakában, felhasznáva a szóbeli, írásos (plakítok)
"MUK"
módszeréket, s eltüntettük az ellenséges jelszavakat a íalakról, 1916 12. 5-én elfogtuk és
§zétvertük az eldugott iegyverekért Budapestról Pestlórincre tartó ellenforradalmi csoportoket,
)sszegetle: úgy ítéljük meg, hogy a 2. Forradalmi Karhatalmi Ezred 9, karhata]mi
százada, a szovjet etókkel és rendóri szervekkel, va-Iamint a helyi párt- és állami szervekkel együttműködésben végzett munkíjáv jelentősen hozzájárult a kefület közbiztonsá,
gának kialakításfioz, a kerület lakossága, gazdasági,társadalmi intézményeizayarulfal.
élete, munkája íeltételeinek a megteremtéséhez, a néphatalom tömegbázisának a kiszélesítéséértfolyó helyi és orszfuos hizdeiemhez.
A százal maradéktalanul teljesítette feladatát, negbízatását. Ószinte és tartós
barátságot kemény kiizdelemben kovácsolt és építetteki a kenilet vezetóivel, megbecsúlést szefzett a kerület lakossága rés zétől. Jellemző, hogy munkája során mindig ésszerűen össze tudta kapcsolni e megtéve§ztettek körében végzett munka és a búnözókkel
való m4gatartás, eljárások céIszerúeszközeit és módszereit. Magának a századnak a személyi állornánya is igen tanulságos iskolán ment keresztüI: erkölcsileg, poliúkailag rneg,
szilárdult, összekovácsolódott, sokoldalír tapasztalatokat szerzett, íejlódtek politikai,
katonai erényei, íegyelme, hivatástudata, kemény lrarcban tovább edzódött elkötelezettsége,

Tagait mélúltölti el annak

a tudata,

a konszo]idáció elsó, döntó szakaszát.

hogy hazánkban eredményesen zárhattuk le

Szerónytelenség nélkül állapíthatjuk meg, hogy ennek a karhatalmi századnak az
allományábóI sokan kerültek magas beosztásba a M€yar Néphadsereg Hadtápfónöksé
génél,a Magyar Néphadsereg Vezérkaránál, valamint alárendeltjeiknéL
Sajnos, immár vannak, akik bár halálukig szalr1álták az úgyet, ma nem lehetnek
közöttiink. Vannak, akik már nyugállományúként, vannak akik még hivatásos szolgálatban teljesítika Magyar Szocialista Munkáspáft, a Magyar Népköztársasfu kormánya
határozatait, Tehettük ezt azéft is, meft pártszervezóink eredményes munkája nyomán
19)7 januárjában megalakult az MSZMP alap§zervezete, ahová az MDP-tagok maradék-

talanul beléptek,
Ehlársahl

A napokbao ünnepeltiik

a Nagy Októbcri Szocialista Foradalom győzelméoek 70,
évfordulóját, Gondolom, mindnyájan visszaemlékszünk 1956. november 7-ére. Ez a
nap úgy maradt emlékezeünkben, mint a szomoruság és az óröm napja. Szomoruak
voltunk azért, mert 1916, nov, 7-én nem ünnepelhetük meg az évfordulót a szokásos

módon, Csendben ünnepeltirnk magunk kózött. Ugyanakkor örömet

ielentett szá-

munkra, hogy egy újjászületó hadseregben újra íegyvert foghattunk és pártunk vezetése
mö8é tettre készen, teljes harckészúltségben felsorakoztunk,
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EhtáfiaA!

J*4o_q

a

század, ósszejóveteleit

tegyük rendszeressé, E gondolatot dr,

__
_hogy
katona Béla elvtárs, a kerület pB l, titkíra vetette fel az e]ókészító"munka során.

Köszö,njük.

Úgy_gondolom, hogy legközetebb találkozzunk 1990. őszén, m4d ezt
éverrként,addig is keressük meg annak lehetóséget, hogy kótetlenül és
gyakrabban' klubszeűen ta.lálkozzunk a M4gyar Néphadsereg tr.t,iveT8dCsi Haz,enuk,
vagy más objektumlak a bázisán.
követóe!

E

feladatot a jelenlegi elókészító bizottsfu maglra vllldla.

_ Kérés5m,_ hog1 lehetőleg mindenki írja le visszaemlékezéseit és küldje meg
címemle. Ezt késóbb rendezzük és megjelentetjűk,
Vógül megköszönöm
a lehetőséget a XVIIL ker. Pártbizottsá8a L titkárának, dr.
Katona Béla elvtársnak, PTO titkárának, Gábot LászIó elvtársnak, dr. Tancsik Rudolf
elvtársnak, a kerület tanácselnökének, Ulíalusi Sándor elvtársnak, akt t956-ban az
MSZMP Intéző Bizottság elnöke volt, Tóü Nándor elvtár§nak, a Steimetz gimnázium
igazgatőjinak, Kárpáti Gábor rencJőr őrnagy elvtársnak, a kerületi tendórkapitánynak
messzemenő segít§égnyújt]á§át a tllllkozó szervezésében.

_ Megköszönöm Szrgetvári Árpád r, ezredes elvtársnak a Magyar Ellená.llók és Aoti,
fasiszták Szövetsége 19r6-os ta}ozat elnókségl t4g;ának részvéáét.Megköszönöm
az
elókészító bizottsfu íáradhatadan, lelkes munkáját.
Kérem Katona elvtár§at, ho8y a mai megemlékezésünkróI készitsünk emlékeztetót, amelyet juttassunk eI az MSZMP Néphadseregi Bizotts€ első titkárának, a Budapesti Pártbuottságnak, a MEASZ 56-os t4gozat elnökének, Tóth Lajos vezérőrnagy elvtársnak, a Hadtörténelmi Levéltárnak és a ZMKA parancsnokának.
Javaslom továbbá, hogy az elhunytak hozzátartozínakilunk levelet, melyben tudatjuk,
hogy megemlékeztiink a 9. karhatalmi században szolgalatot teljesító Éozzátartozóik
kiemelkedó fegyveres tevékenységéról,

_

Eljen a Magyar Szocialista Munkáspárt, éléntifulárJános elvtár§§al, akinek 1956-

ban is helyén volt a szíve ós az eszel

Eljen a szovjet-m4gyat barátság és a magyar-szovjet fegyverbarátság!
Eljen szefetett hazánk, a Magyar Népköztársasfu!
Eljen a szocialzmus és a békel

.

Otök hála és dicsőség azoknak a szovjet-magyar katon&nak, rendóröknek,
és karhatalmistáknak, akik éIetiiket idt& a néphatalomén.

kásóröknek

A

mun-

haza mindig számíthat ránk|

(Dr, Darnó Liszló ny. vezérőnagy)
a M4gyar Népköztársaság vezérkari fónökének
ny. helyettese, a 2l9. kaÁata]mi század

volt parancsnoka
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Az elhunytak hozzátartozóinak írt levélmásolat
2. FORRADALMI KÁRHATAIMI
9. SZÁZADÁNAK

VOLT

EZRED

PARANCSNOKSÁGA

MAGYAR SZOCIAIISTA
MI]NKÁSPÁRT XVIII. KER,
BIZOTTSÁGA

KEDWS ELWÁRSNÓ!
Eitesítjük, hogy az MSZMP XVII], kerületi Bizottsága és a P, század volt parancsnoksága a Forradalmi Muokás-Paraszt Kormány megalakulásának ]1, évfordulóia alkalmából bajtársi találkozót szervezett Pesdőrincen a Steimetz Miklós Gimn:ízium épületében,

A

l

ta]á]kozó során megemlókeztúnk a karhata.lmi szol8álatot teljesítók 19J6-1957,

ben végzett munkájáról. Szívból sajnáljuk, higy Kedves hozzátaííozőja -, akj a sziaad
tevékenységébenkiemelkedó fegyveres szolgálatot telje§ített - nem lehet köztiink,

Emlékétkegyelettel megőizz;Jk!
Budapest, 1987. november 11-én.
Elvtársi üdvözlettel:

(Dr. Damó lászló ny. vórgy.)
a 9. szazad volt parancsnoka

|,l

(Dr. Katona Béla)
elsó titkár
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